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ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ                                                   Αριθ. πρωτ. 5425 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Μελιγαλάς, 
Πλατεία Αγίου Ιωάννη  
Τ.Κ. : 24002 
Γραφείο προσωπικού 
Πληροφορίες:  Δέδε Μαρία  
Τηλ. 2724360324  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

 
Ο Δήμος Οιχαλίας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  
η οποία εγκρίθηκε με την 90411/7-6-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου , προς κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά 
τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΕ Εργάτης 
Γενικών 
Καθηκόντων 
 

1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 2 
του άρθρου 5 του ν. 2527/1997 

Δύο (2)  
μήνες 

Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 
του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική 
δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη 
φυσική καταλληλότητα που τους  επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ανωτέρω θέσης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
Αναφέρουμε ενδεικτικά:  
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση:  
meligala@otenet.gr    μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 24η Ιουνίου 
2021 ημέρα Τετάρτη, εως και την 29η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 
Η παρούσα θα ανακοινωθεί  στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Οιχαλίας.  
Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 
πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου .  

 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
                                                                           
                                                                       
                                                                               ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΔΑ: 94Γ5ΩΞ4-ΠΜΠ
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