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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΟΥ1/2022
Για ηην ζύναυη ζσμβάζεφν εργαζίας ιδιφηικού
δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ
Ο Γήκαξρνο Λεμνπξίνπ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 3584/07, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζ.
Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 102/26.08.2015 ηεχρνο Α’) θαη ην άξζξν 116 ηνπ Ν.4547/2018.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 2 ηνπ Ν. 4662/2020 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ
ην άξζξν 26 ηνπ Ν.4735/20
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. ηε ηνπ Ν. 4765/2021
5. Σελ ππ’ αξηζκ. 91/2022 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεμνπξίνπ
6. Σελ ππ΄ αξηζ. 69137/9-5-2022 απφθαζε (ΑΓΑ: ΩΣ76ΟΡ1Φ-ΓΚ) ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γ/ζεο Πει/ζνπ Γπη. Διιάδαο θαη Ινλίνπ
7. Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λεμνπξίνπ φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε εθηάθησλ
θαηεπεηγνπζψλ επνρηαθψλ αλαγθψλ γηα ηηο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
(ππξαζθάιεηαο θαη ππξνπξνζηαζίαο)
Ανακοινώνει
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (4 κήλεο),
ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
α/α
1

2

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
Υεηξηζηήο κεραλεκάησλ έξγσλ
ηζνπεδσηή γαηψλ (γθξέηληεξ) κε
άδεηα
ρεηξηζηή
νκάδαο
Β
εηδηθφηεηαο 3εο (ΓΔ)
Δξγάηεο/εξγάηξηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο (ΤΔ)

ΑΡΙΘΜΟ
1

ΥΡΟΝ. ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ηέζζεξηο κήλεο

3

ηέζζεξηο κήλεο

Η πξφζιεςε θξίλεηαη αλαγθαία δεδνκέλνπ φηη απφ 1 ε Ματνπ μεθίλεζε ε αληηππξηθή πεξίνδνο
πνπ ζα δηαξθέζεη έσο 31ε Οθησβξίνπ. Ο Γήκνο καο θαιείηαη λα θαζαξίδεη ηα νηθφπεδα κε
εχθιεθηεο κάδεο (μεξά ρφξηα, θιαδηά, θ.ι.π) πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλα απφ ηνπο ηδηνθηήηεο
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ηνπο φπνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ Ν. 3852/2010 ν Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
πξνβεί ζηνλ απηεπάγγειην θαζαξηζκφ ηνπο κε ρξέσζε θφζηνπο εξγαζηψλ θαη πξνζηίκνπ
ζηνπο ηδηνθηήηεο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ δελ επαξθεί γηα ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο, ζχκθσλα
κε ηνλ κεηαβαηηθφ Ο.Δ.Τ. ηνπ λενζχζηαηνπ Γήκνπ Λεμνπξίνπ.
Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεηνο ν θαζαξηζκφο ησλ δξφκσλ ππξαζθάιεηαο θαη ππξνπξνζηαζίαο
θαζψο θαη ε δηάλνημε λέσλ φπνπ είλαη απαξαίηεην. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Γήκνο δηαζέηεη
κεράλεκα έξγνπ, ηζνπεδσηή γαηψλ (γθξέηληεξ) αιιά ζηεξείηαη ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ
ηζνπεδσηή γαηψλ κε άδεηα ρεηξηζηή νκάδαο Β εηδηθφηεηαο 3εο ε πξφζιεςε ηνπ νπνίνπ
θξίλεηαη απαξαίηεηε.
Καηφπηλ ηνχησλ, ζα απαηηεζεί ε πξφζιεςε ηξηψλ εξγαηψλ ΤΔ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ελφο
ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ ηζνπεδσηή γαηψλ ΓΔ κε άδεηα ρεηξηζηή νκάδαο Β εηδηθφηεηαο 3 εο
κε ζχκβαζε εξγαζίαο ΙΓΟΥ ηεζζάξσλ (4) κελψλ.
Α.ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγνπ
(ηζνπεδσηή γαηψλ, γθξέηληεξ)

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1) άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ
(Μ.Δ.)
Οκάδαο Β ́ , Δηδηθφηεηαο 3 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα
ηα Μ.Δ. 3.5ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ'
αξηζ. νηθ. 1032/166/Τ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ Τθππνπξγνχ, φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ' αξηζ.
νηθ. 71993/301/Τ113/3-7-2015 απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ .
2) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α ́ ή Β ́
θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ
ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθψλ
Δπαγγεικαηηθψλ
ρνιψλ
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ή ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ
Ν.1346/83 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ
κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε
ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο
ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο
γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε
αλσηέξσ
άδεηα
κεραλνδεγνχ
-ρεηξηζηή
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε
απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ ηεο εκπεηξίαο.
3)Ιζρχνπζα
άδεηα
νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ
επαγγεικαηηθή
ή
εξαζηηερληθή
(Τπνπξγηθή
Απφθαζε 3486/1979)
.ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα
αλσηέξσ πξνζφληα)
1) Άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ
(Μ.Δ.)
Οκάδαο Β ́ , Δηδηθφηεηαο 3 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα
ηα Μ.Δ. 3.5ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ'
αξηζ. νηθ. 1032/166/Τ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ Τθππνπξγνχ, φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ' αξηζ.
νηθ. 71993/301/Τ113/3-7-2015 απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ .
2) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο
αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο
ηεο
αιινδαπήο.
Γίλεηαη
επίζεο
δεθηφο
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νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο
ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνχ ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ ηεο
εκπεηξίαο.
3)Ιζρχνπζα
άδεηα
νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ
επαγγεικαηηθή
ή
εξαζηηερληθή
(Τπνπξγηθή
Απφθαζε 3486/1979).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα
αλσηέξσ πξνζφληα)
1) άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ
(Μ.Δ.)
Οκάδαο Β ́ , Δηδηθφηεηαο 3ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα
Μ.Δ. 3.5ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ' αξηζ.
νηθ. 1032/166/Τ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απφθαζεο
ηνπ
αξκφδηνπ
Τθππνπξγνχ,
φπσο
απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ' αξηζ.
νηθ. 71993/301/Τ113/3-7-2015 απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ .
2) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο
(δει.
απνιπηήξην
ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ
ή
γηα ππνςεθίνπο
πνπ
έρνπλ
απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο
ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ
Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο
θαη
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο
ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ
άδεηαο κεραλνδεγνχ -ρεηξηζηή
.3)Ιζρχνπζα
άδεηα
νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ
επαγγεικαηηθή
ή
εξαζηηερληθή
(Τπνπξγηθή
Απφθαζε 3486/1979).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα
αλσηέξσ πξνζφληα)
1) ́ Αδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ
(Μ.Δ.)
Οκάδαο Β ́ , Δηδηθφηεηαο 3ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα
Μ.Δ. 3.5ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ' αξηζ.
νηθ. 1032/166/Τ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απφθαζεο
ηνπ
αξκφδηνπ
Τθππνπξγνχ,
φπσο
απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ' αξηζ.
νηθ. 71993/301/Τ113/3-7-2015 απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ
2) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο
(δει.
απνιπηήξην
ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ
ή
γηα ππνςεθίνπο
πνπ
έρνπλ
απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο
ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ
Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο
θαη
Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2817/2000 ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο
ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ
έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ
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άδεηαο κεραλνδεγνχ -ρεηξηζηή .
3)Ιζρχνπζα
άδεηα
νδήγεζεο
απηνθηλήηνπ
επαγγεικαηηθή
ή
εξαζηηερληθή
(Τπνπξγηθή
Απφθαζε 3486/1979).
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ
νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ. 113/2012,
εθφζνλ ζηε λέα απηή άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε
αξρηθή άδεηα θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο,
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ
ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε
απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην
βαζκνινγνχκελν θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο

Δξγάηεο/εξγάηξηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο (ΤΔ)

Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα
(άξζξν
5
παξ.2
ηνπ
Ν.2527/1997(ΦΔΚ
206/η.Α΄/08-10-1997)

Β. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ
 Να είναι Έλληνας Πολίηης ή πολίηης τώρας κράηοσς – μέλοσς ηης Δ.Δ.
 Να είναι ηλικίας από 18 έφς 65 εηών.
Να έρνπλ η ελ σγεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ η εο ζέζεο πνπ
επηιέγνπλ, λα κελ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλν π θηλδχλνπ γη α ζνβαξή ινίκσμε COVID 19 ζχκθσλα κε ηελ ΓΙΓ ΑΓ/Φ.64/315/νηθ.8030 (ΦΔΚ 928/ηεχρ.Β/18.03.2020) εγθχθιην. Γ
ηα ην πξνζσπηθφ απηφ δελ πξνβιέπεηαη ε άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ άξζ. 5 ηεο απφ
11.32.2020 ΠΝΠ
Να μην έτοσν κώλσμα διοριζμού.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
α) λα µελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεµα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή,
ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε,
πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία,
παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα
νπνηνδήπνηε έγθιεµα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεµα νηθνλνµηθήο
εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο.
β) λα µελ είλαη ππφδηθν η πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί µε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ή θαη΄ άιινλ
λφµηµν ηξφπν (άξζ ξν 43 ηνπ Ν.4319/2013) γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο
πεξίπησζεο α, έζησ θαη αλ ην αδίθεµα απηφ έρεη παξαγξαθεί.
γ) λα µελ έρνπλ ζηεξεζεί ιφγσ θαηαδίθεο ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψµαηα θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή.
δ) λα µελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζ ε (πιήξε ή µεξηθή), ππφ
επηθνπξηθή δηθαζηηή ζπκ παξάζηαζε (πιήξε ή µε ξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο.
ε) λα µ ελ έρνπλ απνιπζεί απ φ ζέζε δ εκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ Ννµηθνχ Π ξν
ζψπνπ ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο
παχζεσο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχµβαζεο εξγαζίαο γ ηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, αλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε.
Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜ ΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ ΑΙΣΗΗ
ΓΗΛΧΗ ππνβάιινληαο επηπιένλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:


Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.



Πηζηνπνηεηηθφ

Οηθνγελεηαθήο

Καηάζηαζεο

(κπνξεί

λα

γίλεη

–

ΤΠΔΤΘΤΝΗ

απηεπάγγειηε

αλαδήηεζή ηνπ απφ ηελ ππεξεζία).


Τπεχζπλε Γήισζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη
φηη πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα γεληθά πξνζφλ ηα, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα
αλαθνίλσζε.



Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ γηα φπνπ απαηηείηαη

ΑΔΑ: 9ΡΦΤ46ΜΓ3Ξ-ΑΦΔ



Φσηναληίγξαθν αδεηψλ φπνπ απαηηείηαη



Ανηίγραθο Αριθμού Μηηρώοσ Αζθαλιζμένοσ(Α.Μ.Α.)



Ανηίγραθο ΑΜΚΑ




Ανηίγραθο ΑΦΜ
Τπεύθσνη δήλφζη

ηνπ άξζξνπ 8

Ν. 1599/1986, κε ηελ απνδνρή ηεο ηήξεζεο

θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο απφ ηνλ Γήκν Λεμνπξίνπ

Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Η

προθεζμία σποβολής ηφν αιηήζεφν αξρίδεη απφ ηελ 11-5-2022 έσο θαη ηελ 16-5-

2022. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ Αίηηζη –Τπεύθσνη Γήλφζη
θαη λα ηελ ππνβάιινπλ καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζην Γ ξαθείν πξνζσπηθνχ ηνπ
Γήκνπ Λεμνπξίνπ, (νδφο Παπά Υαξ.Γξαηθνχζε- Α΄φξνθνο), ηις εργάζιμες ημέρες και ώρες
και ζηα ηηλέθφνα επικοινφνίας: 2671360960 & 2671360962.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ
Γήκνπ Λεμνπξίνπ
Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Λεμνπξίνπ , ζην
πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ, θαη ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Λεμνπξίνπ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ

ΓΔΧΡΓΙΟ ΚΑΣΙΒΔΛΗ

