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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2010
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Ο Γήκνο Νέαο κύξλεο
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
2. Σα άξζξα 168 θαη 170 ηνπ Ν. 3584/2007, όπσο θαη ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
3146/2003 (πξνθεηκέλνπ γηα θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ππεξεζηώλ
Ο.Σ.Α.), όπσο ηζρύνπλ.
3. Σελ ππ' αξηζκ. 310/2009 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ εγθξίζεθε από ηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε ηελ ππ’αξηζκ. 52/29/22-1-2010 Απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα
Πεξηθέξεηαο.
4. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 1801/31-12-2001,
η.Β΄).

Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ, ζπλνιηθά εθαηόλ δέθα (110) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ
ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο, , πνπ εδξεύεη ζηε Νέα
κύξλε, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη
δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα
απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β):
ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
Θέζεο

Τπεξεζία

Έδξα ππεξεζίαο

Δηδηθόηεηα
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ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ
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Γήκνο Νέαο κύξλεο

Νέα κύξλε

Δξγάηεο Απνθνκηδήο
Απνξξηκκάησλ

8 κήλεο

50

102

Γήκνο Νέαο κύξλεο

Νέα κύξλε

Οδνθαζαξηζηέο

8 κήλεο

60

ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΘΔΔΗ: Με βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο
πίλαθεο κε ηελ εμήο ζεηξά:
Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθό: 101 - 102
(1) Πξνεγνύληαη νη δεκόηεο Νέαο κύξλεο (Α' βαζκόο εληνπηόηεηαο)
(2) Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ ππνινίπσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο (Β΄ βαζκόο
εληνπηόηεηαο)
(3) Έπνληαη νη ΜΟΝΗΜΟΗ ΚΑΣΟΗΚΟΗ όισλ ησλ Ννκώλ ηεο Υώξαο (ρσξίο εληνπηόηεηα)
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

Κσδηθόο ζέζεο

101
102

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ.2 Ν.2527/97
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ.2 Ν.2527/97

ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:
1) Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
2) Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηηο εηδηθόηεηεο Δξγάηεο Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ &
Οδνθαζαξηζηέο ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ) ιακβάλεηαη ππόςε ε
απαζρόιεζε ζε νπνηαδήπνηε θαζήθνληα. Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο θαζώο
θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελα γηα ηελ απόδεημή ηεο δηθαηνινγεηηθά πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ
(ΟΥ)» (βι. αληίζηνηρα ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα ΣΡΟΠΟΙ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ» θαη ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 17. Πηζηνπνηεηηθά
απόδεημεο εκπεηξίαο).
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)».

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα όξηα
ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα
δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνύ, εθόζνλ
εθδίδνληαη.
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)»], λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο
καο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ καο ζηνλ
νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία. Να ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε
ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη).

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ
ΟΥ.1 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, ηαρπδξνκηθά ή απηνπξνζώπσο, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο
καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, αξηζκ. 14, απεπζύλνληάο ηελ ζηελ
ππεξεζία Γηνηθεηηθνύ, ππόςηλ θαο Μαλαζή Ισάλλαο (ηει. επηθνηλσλίαο: 213 20 25 796),
εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην
θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο,
εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο (αηηήζεηο
ζα παξαιακβάλνληαη από 05/03 – 15/03).
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Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία
καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ 
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ· γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο
Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα
νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ
πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ
Φνξέσλ  Δπνρηθνύ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ
λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο), ζα αλαξηήζεη,
ην αξγόηεξν κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ
γξαθείσλ καο, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη πξαθηηθό αλάξηεζεο ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν
(2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.
Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε
εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα
εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό θαηαβνιήο ζην Γεκόζην Σακείν
παξαβόινπ ύςνπο ζαξάληα επξώ (40 €).

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην
«Παράρτημα ανακοινώσεων Σσμβάσεων Εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)»
κε ζήκαλζε έθδνζεο «ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2010», ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό
ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα
θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα
ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο· iii) ηε δηαδηθαζία
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό κέζσ
ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο
ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο
αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ
θνξέσλ  Δπνρηθνύ.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΣΑΤΡΟ ΣΕΟΤΛΑΚΖ
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