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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού δώδεκα ατόμων (12) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ. Α΄)
Τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγρ. 2 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ. Α΄)
Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγρ. 4 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/09.09.1999 τ. Α΄)
Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγρ. 2ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/28.12.09 τ. Α΄)
Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 5 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/23.5.03 τ. Α΄)
Την υπ’ αριθ. 35/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία
διαπιστώνεται και αιτιολογείται η αναγκαιότητα της πρόσληψης οι απαιτούμενοι
κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια
σύμβασης δύο (2) μηνών .
7. Tην υπ’ αριθ. 505/61444/26-04-2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας –Θεσσαλίας, τμήμα διοικητικού οικονομικού Ν.
Βοιωτίας.
8. Την αναγκαιότητα πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού αποκλειστικά για την
κάλυψη αναγκών .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο μηνών, οκτώ (8) ατόμων εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψηαντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας δύο (2) ατόμων ΔΕ οδηγών φορτηγού και (2)
ατόμων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.
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Α). ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΟΚΤΩ (8)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 5 του
Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /Α/08.10.1997).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται,
εκτός από τα προσωπικά στοιχεία , το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου)
πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:





Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας .
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός
δωδεκαμήνου. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21
παρ. 2 του Ν. 2190/1994 με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία
ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Β). ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Φορτηγού
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΔΥΟ(2)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται,
εκτός από τα προσωπικά στοιχεία , το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου)
πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
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Απολυτήριο Λυκείου
Άδεια οδήγησης φορτηγών αυτοκινήτων
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός
δωδεκαμήνου. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21
παρ. 2 του Ν. 2190/1994 με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία
ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Γ). ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΔΥΟ(2)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται,
εκτός από τα προσωπικά στοιχεία , το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου)
πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :






Απολυτήριο Λυκείου
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός
δωδεκαμήνου. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21
παρ. 2 του Ν. 2190/1994 με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία
ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Ορχομενού συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει)
πρακτικού ανάρτησης.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός
28ης Οκτωβρίου 50, και ειδικότερα στο γραφείο Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρώπινου
Δυναμικού, αρμόδια κ. Ασημίνα Περλεπέ, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών,
που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ορχομενού (από 17/05/2017 έως 23/05/2017).

Ο Δήμαρχος Ορχομενού

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

