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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
Πξόζιεςεο Πξνζσπηθνύ ΤΔ16-Δξγαηώλ Γεληθώλ Καζεθόλησλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δίκελεο δηάξθεηαο, γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ,
επνρηαθώλ αλαγθώλ ηεο ππξνπξνζηαζίαο, ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, πνπ εδξεύεη ζηε ηάηηζηα
ηνπ Ν. Κνδάλεο
Έρνληαο ππόςε:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 « Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη
Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ».
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 εδ.ηε΄ ηνπ Ν. 3812/2009.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4071/2012.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2738/1999 (Σπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ζηε Γεκόζηα
Γηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο).
Τελ αξηζκ. 178/2016 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βντνπ.
Τελ ππ΄αξηζ. 111361/01-08-2016 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Ηπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πεξί έγθξηζεο ηεο ππ΄ αξηζ. 178/2016 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ.

Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε νθηώ (08) Δξγαηώλ Γεληθώλ Καζεθόλησλ ΤΔ16 κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλν, δύν κελώλ, γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ θαηεπεηγνπζώλ, επνρηαθώλ αλαγθώλ
ηεο ππξνπξνζηαζίαο.

Α. ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΨΖ
1. - Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.
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 (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο.
Β. ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
2.- Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ
Κώδηθα:
1
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α) όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ
ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ
ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε
έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο,
β) όηη δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε,
γ) όηη δελ έρνπλ, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε
ζηέξεζε απηή,
δ) όηη δελ ηεινύλ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
3.- Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη ν ππνςήθηνο αλ ηνπο ηειεπηαίνπο
δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεώο ηνπ έρεη απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό
πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα
θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ απηόο (ππνςήθηνο) έρεη
θώιπκα πξόζιεςεο ή όρη. ε πεξίπησζε πνπ έρεη απαζρνιεζεί λα δειώλεη ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία
απαζρνιήζεθε θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο ηνπ (έλαξμε θαη ιήμε).
4.-Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξόζθαηεο έθδνζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ
έρνπλ αλήιηθα ηέθλα.
5.- Φσηναληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνύ εκεηώκαηνο
6.- Φσηνηππία Βηβιηαξίνπ Αζζελείαο Η.Κ.Α.
7.- Αξηζκό Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α)
8.-Φσηναληίγξαθν πξώηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ Σξαπέδεο (ΗΒΑΝ)
Γ. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε, έσο θαη 12-08-2016 εκέξα Παξαζθεπή,
ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ (Γ/λζε : 50 100- Νεάπνιε Κνδάλεο , ηει : 2468350203 2468350209) θαη αξκόδηνο γηα ηελ παξαιαβή είλαη ν ππάιιεινο θ. Τζάκεο Αζαλάζηνο θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟ
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