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Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 

4765/2021 (ΦΔΚ Α΄6) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4820/2021 (ΦΔΚ Α’ 130) 

 

Η ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ 

 
Έσονηαρ ςπότη: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3582/2010 (ΦΔΚ 87 Α77-6-2010 ) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη 

θνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/η.Α /28-6-2007). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν.4765/15-1-2021 (ΦΔΚ 6/Α’/2021) ζρεηηθά κε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ 

Α..Δ.Π. θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 205, 206 θαη 207 ηνπ Ν. 4820/21 (ΦΔΚ 130/23.07.2021 ηεχρνο 

Α'): «Οξγαληθφο Νφκνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη άιιεο ξπζκίζεηο». 

6. Σελ αξηζ. πξση: ΓΙΓΑΓ/Φ.69/176/νηθ. 16259 56
ε
  εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

κε ζέκα «Μέηξα & ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ  

7. Σελ  κε αξηζ. πξση. 862/5/11/2021 βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΝΠΙΓ γηα ηελ χπαξμε 

πηζηψζεσλ
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8. Σηο κε    αξηζ.    51 (ΑΓΑ: ΦΚ8ΛΟΞΦΔ-Υ15) θαη 54 (ΑΓΑ: ΧΜΧΤΟΞΦΔ-Ν3Ρ) 

απνθάζεηο    αλαζηνιήο    θαζεθφλησλ εξγαδνκέλσλ εηδηθφηεηαο Ννζειεπηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Β βάζεη ηνπ Ν. 4820/21 [ΦΔΚ 130Α/23.07.2021]. 

9. Σελ 72/2021 (ΑΓΑ: Φ3Η0ΟΞΦΔ-ΜΗΥ )απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΙΓ 

κε ζέκα: «Έγθξηζε πξφζιεςεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ΙΓΟΥ ΓΔ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ κε 

ηξίκελε δηάξθεηα ζχκβαζεο γηα ην πξφγξακκα Βνήζεηα ζην πίηη ιφγσ αλαζηνιήο 

θαζεθφλησλ εξγαδνκέλσλ 

10. Σνλ EKY ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη  

11. Σν γεγνλφο φηη γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη φπσο νξίδνπλ 

νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4820/21 (ΦΔΚ 130/23.07.2021 ηεχρνο Α'), εκβνιηάδεηαη 

ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 φιν ην πξνζσπηθφ ησλ ηδησηηθψλ, δεκφζησλ 

θαη δεκνηηθψλ θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη θξνληίδαο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ζε 

πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο θαη θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή 

εηδηθήο δηάηαμεο, επηβάιιεηαη ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ κέηξν ηεο αλαζηνιήο θαζεθφλησλ γηα 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 
Ανακοινώνει 

 
Σελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

δύο  (2) αηόμυν, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4765/2021 (ΦΔΚ Α΄6) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 

4820/2021, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, ηφπν απαζρφιεζεο, εηδηθφηεηα θαη 

δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά 

θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 



ειίδα 3 απφ 7  

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικό ρ 

θέζηρ 

 

Τπηπεζία 

 
Έδπα 

ςπηπεζίαρ 

 

Διδικόηηηα 

 

Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

 
Απιθμόρ 

αηόμυν 

    
3 ΜΗΝΔ 

 

    ( ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ  
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ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΓΗΜΟΤ 

ΒΙΑΛΣΙΑ 

ΝΙΓΡΙΣΑ 
ΓΔ 

ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ 

ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΧ 

ΣΡΔΙ  ΜΗΝΔ 

ΑΚΟΜΑ Δ 

ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΜΗ 

 
2 

    ΑΡΗ ΑΝΑΣΟΛΗ  

    ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ)  

 
ΤΝΟΛΟ 2 

 

*Οι επιλεγένηερ/είζερ όλυν ηυν ειδικοηήηυν οθείλοςν να πποζκομίζοςν καηά ηην ππόζλητη ζηον 

Φοπέα πιζηοποιηηικό COVID-19, ζύμθυνα με ηι διαηάξειρ ηος άπθπος 207 ηος Ν. 4820/2021. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 

θέζηρ 

 
Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα πποζόνηα 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο ρνιήο 

(ΜΣΔΝ) ή εηδηθνηήησλ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ ή Βνεζψλ Ννζνθφκσλ ή Ννζειεπηηθήο ή 

Ννζειεπηηθήο Σξαπκαηνινγίαο (Βνεζφο Σξαπκαηνινγίαο νξζνπεδηθήο) ή Ννζειεπηηθήο 

Υεηξνπξγείνπ ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ Παζήζεσλ (Δηδηθήο Ννζειεπηηθήο) ή Ννζειεπηηθήο 

Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζήζεηο ή Βνεζφο 

Ννζειεπηηθήο Μαηεπηηθήο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο 

Σξαπκαηνινγίαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγείνπ ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθψλ 

παζήζεσλ ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηηθήο 

Αηφκσλ κε Δηδηθέο παζήζεηο ή Βνεζψλ Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζφο Ννζειεπηή ή αληίζηνηρν 

πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ 

Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 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 ηζφηηκνο 

ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, , αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη  

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή. 

γ) Γίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ θαηεγνξίαο Β΄ 
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ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
 

1. Να είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

3. Να κελ έρνπλ θψιπκα πξφζιεςεο, νχηε θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ, νχηε θαηά ην ρξφλν ηεο πξφζιεςεο, (άξζξν 8 ηνπ λ. 3528/2007 (Α΄ 26), κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2207/1994),ήηνη: α) λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ 

ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, 

απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, 

θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) λα κελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε 

ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, 

έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο, ηα 

πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή θαη δ) λα κελ ηεινχλ 

ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

 

χκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση: ΓΙΓΑΓ/Φ.69/176/νηθ.16259/16-8-2021 Δγθχθιην 56 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Μέηξα & ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ», σο θχξην θξηηήξην πέξα ησλ απαηηνχκελσλ θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο ηππηθψλ πξνζφλησλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε πξφζιεςε ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη ε Δκπεηξία ζε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

 
Δπηθνπξηθά θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ βάζεη ηνπ θπξίνπ θξηηεξίνπ θαηάηαμεο ηεο εκπεηξίαο 

δελ πξνθχπηεη πξνζιεπηένο ππάιιεινο ιφγσ ηζφβαζκεο εκπεηξίαο, ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ηππηθά πξνζφληα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
α) Πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλαθέο δηδαθηνξηθφ δίπισκα ηεο εκεδαπήο ή 

ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο, κεηαμχ απηψλ πξνεγνχληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζην (βαζηθφ) πηπρίν ή δίπισκα. Μεηαμχ ησλ ερφλησλ ηνλ απηφ βαζκφ πξνεγνχληαη νη 

ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηνλ αξραηφηεξν, σο πξνο ηελ εκεξνκελία θηήζεσο, 

(βαζηθφ) ηίηιν ζπνπδψλ. 
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β) Μεηαμχ ησλ ππνινίπσλ πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλαθή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ. Γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζεηξά θαηάηαμεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα εθηηζέκελα ζηελ 

αλσηέξσ πεξίπησζε α’. 

 
γ) Μεηαμχ ησλ ινηπψλ ε ζεηξά θαηάηαμεο θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, 

εθαξκνδνκέλσλ, επίζεο, θαηά ηα ινηπά, αλαιφγσο, ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε 

α’. 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
 

Χο ιακβαλφκελε ππφςε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ 

ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ θαη απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

(ΟΥ) ηνπ ΑΔΠ κε εκεξνκελία 10/6/2021, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο. 

 
Δηδηθφηεξα: 

Η Βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ππνςεθίσλ γηα ηηο ζέζεηο ΓΔ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ ιακβάλεηαη ππφςε 

κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο. 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

 

1. Αίηεζε. 

2. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο. 

3. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

4. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή 

5. Γίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ θαηεγνξίαο Β΄ 

6. Απνδεηθηηθά πξνυπεξεζίαο-εκπεηξίαο 

7. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεη ν ππνςήθηνο/ηα φηη: 

α. Γελ έρεη καηαδικαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε 

(θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, 

θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή 

δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· 

β. Γελ είλαη ςπόδικορ θαη δελ έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε
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γ. Γελ έρεη, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεπηθεί ηα πολιηικά ηος δικαιώμαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί 

ε ζηέξεζε απηή· 

δ. Γελ ηειεί ςπό δικαζηική ζςμπαπάζηαζη. 

9. Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4820/21 (ΦΔΚ 

130/23.07.2021ηεχρνο Α'), νθείιεη θαηά ηνλ ρξφλν πξφζιεςεο λα πξνζθνκίζεη: 

 
α) είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο 

Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

(Α’ 87), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 (Α’ 95) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνχ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4764/2020 

(Α’ 256), ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε 

ζπκπιήξσζε δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνχ, 

 
β) είηε Φεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο 

Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηε λφζεζε απφ ηνλ θνξσλντφ COVID-19 ή 

βεβαίσζε ζεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ’ αξ. 2650/10.4.2020 

(Β’ 1298) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Δπηθξαηείαο ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ 

ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ιήμε ηεο ζχκβαζεο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο 

δηάγλσζεο. 

 
Υυπίρ ηην υρ άνυ καηά πεπίπηυζη βεβαίυζη ή πιζηοποιηηικό δεν είναι δςναηή η 

ππόζλητη και η καηάπηιζη ηηρ ζσεηικήρ ζύμβαζηρ. 

 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 

Ανάπηηζη νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη, ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην 

δηθηπαθφ ηφπν απηήο (www.kediv.gr), ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο, φπσο επίζεο θαη ζην πξφγξακκα «Γιαύγεια» Γηα θάζε αλάξηεζε πνπ 

δηελεξγείηαη ζε θαηάζηεκα, ζα ζπληαρζεί θαη ζσεηικό ππακηικό ανάπηηζηρ (ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021, φπσο ηζρχεη). 
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ – ΠΡΟΘΔΜΙΑ 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ καδί κε ηα 

επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά: 1. είηε απηνπξνζψπσο, 2. είηε ειεθηξνληθά ζην e-mail: 

kedvisaltias@gmail.com 3. είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε 

εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, 4. είηε ηαρπδξνκηθά κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε Γήκνπ Βηζαιηίαο, κε Σ.Κ 62200, απεπζχλνληαο ηελ ζηε Γξακκαηεία (ηει. 

επηθνηλσλίαο: 2322353414). 

Η  πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη έμη (6) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 

αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο 

ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο 

εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο 

θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία ή κε εξγάζηκε), ηφηε ε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

 
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηo έληππν ηεο αίηεζεο: α) ζηελ ππεξεζία 

καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε θαη  β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ 

Βηζαιηίαο www.kediv,gr 
 

ΠΡΟΛΗΦΗ 
 

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ππαιιήισλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ δηάξθεηαο ηξηκήλνπ κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ελφο 

αθφκε ηξηκήλνπ βάζεη ηνπ Άξζξνπ 207 ηνπ λ.4820/2021. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

  ΛΔΧΝΙΓΑ ΦΑΡΡΑ 
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