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ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ Ι.Γ.Ο.Υ.
[ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 212 ηος Ν. 3584/2007]
Ο Δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ζην ρώξν ηεο
Απη/ζεο – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ],
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.],
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.Δ.Κ.Τ.], ζε ζπλδπαζκό κε ηηο
όκνηεο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4765/2021,
4. Σελ αξηζ. 11201/23-12-2021 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,
κε ηελ νπνία ν Δήκνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ θεξύρζεθε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο, κέρξη ηελ 10 Ινπλίνπ 2022,
5. Σελ αξηζ. 241/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Αλδξίηζαηλαο –
Κξεζηέλσλ [Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κεηά ηελ θήξπμε ηνπ Δήκνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο
αλάγθεο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλάγθεο, ιόγσ ηζρπξώλ βξνρνπηώζεσλ θαη
πιεκκπξώλ],
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
Σελ πξόζιεςε ησλ θαησηέξσ εηδηθνηήησλ θαη αξηζκνύ πξνζσπηθνύ, κε ζύκβαζε
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ηελ 10ε Ινπλίνπ 2022:
Α/Α
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ΚΛΑΓΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ
1

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.
 Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο επηινγήο ηνπο.
 Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα [θαηαδίθε,
ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε], κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο.
 Να είλαη άλεξγνη.

ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
 Πηπρίν Α Σ.Ε.Ι. ηεο δεηνύκελεο εηδηθόηεηαο.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθώλ, πξέπεη λα
ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
 Φσηναληίγξαθν Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.
 Φσηναληίγξαθν Κάξηαο Αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Ε.Δ. [γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα
Μεηξώα Αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Ε.Δ.].
 Φσηναληίγξαθν 1εο ζειίδαο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ.
 Αληίγξαθν πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ, κέζσ TAXISNET.
 Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο.
 Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο λα δειώλεη όηη:
α. έρεη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ,
β. δελ πθίζηαηαη ζην πξόζσπό ηνπ, ην θώιπκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ
Κώδηθα,
γ. είλαη άλεξγνο θαη
δ. δελ πθίζηαηαη ζην πξόζσπό ηνπ, ηα θσιύκαηα ηεο αλαθνίλσζεο.
 Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο, καδί κε ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά ,ζηε Γξακκαηεία ηνπ Δήκνπ Αλδξίηζαηλαο - Κξεζηέλσλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ώξεο θαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ, από ηελ αλάξηεζε ηεο
παξνύζαο ζην ρώξν Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δεκαξρείνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, θαζώο
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ.

Ο Δήκαξρνο
Δηνλύζηνο Μπαιηνύθνο

