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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
«Για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος,
διάπκειαρ δύο (2) μηνών»
Ο ΓΗΜΟ ΚΑΜΔΝΧΝ ΒΟΤΡΛΧΝ

Έσονηαρ ςπότη:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010(ΦΔΚ 87/η.Α΄/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο »
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994(ΦΔΚ 28/η.Α΄/1994),όπσο ηζρύεη κεηά ηηο
ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο.
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ.4 ηνπ Ν.2738/1999 (ΦΔΚ 180/η.Α΄/1999).
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.2 εδάθην ηε ηνπ Ν.3812/2009«Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο
πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 234/η.Α΄/2009).
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/2007), όπσο
έρνπλ αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ
Ν.4325/2015(ΦΔΚ 47/η.Α΄/2015).
6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 20α ηνπ Ν.4057/2012(ΦΔΚ54/η.Α΄/2012)όπσο έρνπλ
ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 22 ηνπ
Ν.4071/2012(ΦΔΚ85/η.Α΄/2012,όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 41 παξ.1α ηνπ Ν.4325/2015(ΦΔΚ 47/η.Α΄/2015).
7. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν. 4555/2018 ( ΦΔΚ 133/η.Α΄/2018 ).
8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 εδάθην ηε ηνπ Ν.4765/2021(ΦΔΚ6/η.Α΄/2021).
9. Τελ αξηζκ. 14/127/2021 (ΑΓΑ:967ΓΨΚ1-ΑΧΘ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Κακέλσλ Βνύξισλ κε ζέκα: «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο
Ι.Γ.Ο.Φ. γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ δίκελεο
δηάξθεηαο ».
10.Τνλ Ο.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ Κακέλσλ Βνύξισλ ,όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη (ΦΔΚ
4817/η.Β΄/24-12-2019 & ΦΔΚ 3659/η.Β΄/02-09-2020).
11. Τελ κε αξηζκ. πξση. 5456/25-06-2021 βεβαίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηνπ
Τκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ πεξί ύπαξμεο ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε
ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο.
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΟΤΜΔ
Τελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ , κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ
δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ δέθα (10) αηόκσλ θαηεγνξίαο ΥΔ θαη
εηδηθόηεηαο ΥΔ16-Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο , γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή
επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζηελ Υπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Κακέλσλ
Βνύξισλ ,πνπ εδξεύεη ζηα Κακέλα Βνύξια θαη ζπγθεθξηκέλα σο εμήο:
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ Θέζηρ
101

Διδικόηηηα
ΥΔ 16
Δξγαηώλ
Καζαξηόηεηαο

Απιθμόρ αηόμυν
10

Γιάπκεια ύμβαζηρ
2 κήλεο από ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο
ζύκβαζεο

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ)

Κυδικόρ
θέζηρ

101

Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα
Γεν απαιηούνηαι ειδικά ηςπικά
Ν.2527/1997-ΦΔΚ206/η.Α΄/8-10-1997).

πποζόνηα (άπθπο 5 ,παπ. 2 ηος

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ηλικίαρ από 18 έυρ 65 εηών.
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.
3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα (πνηληθή θαηαδίθε,
ππνδηθία, ζηεξεηηθή ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θιπ.).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηηζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.
2. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ
Υπαιιειηθνύ Κώδηθα ( πνηληθή θαηαδίθε, ππνδηθία, ζηεξεηηθή ή δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε θιπ.).
3. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986:
Α. Όηη πληπούν ηα γενικά πποζόνηα διοπιζμού πος πποβλέπονηαι για ηοςρ μόνιμοςρ
ςπαλλήλοςρ ηος ππώηος μέποςρ ηος Ν.3584/2007 ,ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2
ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν.3584/2007θαη
Β. Όηη δεν έσοςν ή έσοςν κώλςμα απαζσόληζηρ ζηο Γημόζιο ενηόρ δυδεκαμήνος. Σε
πεξίπησζε πνπ έρνπλ θώιπκα λα δειώλνπλ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν έρνπλ απαζρνιεζεί θαη
ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε).
4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξόζθαηεο έθδνζεο πξνθεηκέλνπ γηα
ππνςεθίνπο πνπ είλαη έγγακνη, πνπ έρνπλ αλήιηθα ηέθλα, είλαη πνιύηεθλνη ή ηέθλα
πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο ή πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο, πξνθεηκέλνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ
είλαη άγακνη.
5. Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (κόλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα).
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ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο Αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Κακέλσλ Βνύξισλ ζπληαζζόκελνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ αλάξηεζεο,
ζηελ ηζηνζειίδα απηνύ (www.dimos-kamenon-vourlon.gr) θαζώο θαη ζην δηθηπαθό ηόπν
«ΓΙΑΥΓΔΙΑ».
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο κε ηα επηζπλαπηόκελα
δηθαηνινγεηηθά, κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζην email:protokolo@mwlos.gr ή θαη΄ εμαίξεζε
αςηοπποζώπυρ μόνο ζηην έδπα ηνπ Γήκνπ Κακέλσλ Βνύξισλ, ζην Γξαθείν
Πξσηνθόιινπ ζηα Κακέλα Βνύξια (Γ/λζε: Αγ. Παληειεήκνλα 8 -Τ.Κ.350008 Κακέλα
Βνύξια)-αθνύ πξνεγνπκέλσο επηθνηλσλήζνπλ ζην ηει.:2235-3-50000 γηα λα θιείζνπλ
ξαληεβνύ.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία
έξι (6) ημεπολογιακών ημεπών από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ
ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΜΔΝΧΝ ΒΟΤΡΛΧΝ

ΤΚΙΧΣΗ ΙΧΑΝΝΗ

