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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ δίκελεο
(2κελεο) ρξνληθήο δηάξθεηαο από ην Γήκν θνπέινπ Ν. Μαγλεζίαο.

Ο ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
Έτονηας σπόυη:
1.

Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο-Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010).

2.

Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 168-170 θαη 206 ηνπ Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α΄). «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα
Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ & Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ»

3.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 2738/1999 (ΦΔΚ Α΄180) «πιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ζηε
δεκόζηα δηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», κε ην νπνίν
πξνζηίζεηαη πεξίπη. θ θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994.

4.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2.ηε ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234 Α΄) «Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο
πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο»

5.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 22 ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε,
ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε -Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50 ΔΚ».

6.

Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47 Α΄) «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο ΓηνίθεζεοΚαηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, Απνθαηάζηαζε

αδηθηώλ θαη άιιεο

δηαηάμεηο»
7.

Σελ ππ΄ αξηζµ. πξση. 1587/01-03-2017 απόθαζε Γεµάξρνπ γηα ηνλ νξηζµό Αληηδεµάξρσλ γηα ηα έηε
2017-2019 θαη ηελ θαηαλνµή αξµνδηνηήησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 6348/08-092017 όµνηα.

8.

Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 62/2018 ( ΑΓΑ:ΧΧΔΠΧ1Γ-ΠΥΣ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θνπέινπ,
κε Θέκα: «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. δίκελεο δηάξθεηαο γηα ηελ θάιπςε
αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ θνπέινπ».
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9.

Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 864/51363/11-04-2018 (ΑΓΑ:Χ1Φ3ΟΡ10-ΔΦΦ) Απόθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο.

Ανακοινώνει
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά δέθα (10) αηόκσλ γηα
ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Καζαξηόηεηαο ηνπ
Γήκνπ θνπέινπ, πνπ εδξεύεη ζηε θόπειν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνύ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη
δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ, κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα.

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κφδικό θέζης)
Κφδικός
θέζης

Τπηρεζία

Έδρα σπηρεζίας

Διδικόηηηα

201

Γήκνο θνπέινπ

θόπεινο

ΓΔ Οδεγώλ
Απνξξηκκαηνθόξσλ
{ Γ΄ (C) Καηεγνξίαο –
ρσξίο θάξηα ςεθηαθνύ
ηαρνγξάθνπ]

204

Γήκνο θνπέινπ

θόπεινο

ΤΔ Δξγαηώλ
Καζαξηόηεηαο

Γιάρκεια
ζύμβαζης

Αριθμός
αηόμφν

2 Μήλεο

3

2 Μήλεο

7

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κφδικό θέζης)

Κφδικός θέζης

201

Σίηλος ζποσδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνύ Απηνθηλήησλ
Ορεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή
Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηώλ ή Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ
ζπνπδώλ ΣΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο
ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ εηδηθόηεηαο Σερληθνύ Ορεκάησλ ή
εηδηθόηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθόηεηαο Μεραληθώλ
θαη Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ ή Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Μεραλώλ
Απηνθηλήηνπ ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθόηεηαο
Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο, δειαδή: πηπρίν ή δίπισκα ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνκεραληθώλ
πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ή Σερλίηεο Ηιεθηξνιόγνο Απηνθηλήησλ
Ορεκάησλ ή Ηιεθηξηθνύ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή
Σερληηώλ Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή Σερληηώλ Μεραλώλ θαη
πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνύ
Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θύθινπ
ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή
ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ
ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ (C) θαηεγνξίαο.
ειίδα 2 από 5

ΑΔΑ: ΩΨΞΛΩ1Δ-5ΞΙ
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κφδικό θέζης)
Σίηλος ζποσδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα

Κφδικός θέζης

γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ (C) θαηεγνξίαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ
ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' (C) θαηεγνξίαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ
ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ.
580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' (C) θαηεγνξίαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ).
ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ’ (C) θαηεγνξίαο απαηηείηαη
ππνρξεσηηθά ε πξνζθόκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ).
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε θαηά ηα
αλσηέξσ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ)
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο
(ΠΔΙ) απαηηείηαη:
είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη ην νπνίν
εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ
πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
είηε ε θαηαρώξεζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «95»
δίπια ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη ν
ππνςήθηνο θαη απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε.
ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή
πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηώλ ή ππνθαηεγνξηώλ θαηνρήο ηνπ δεηνύκελνπ από ηελ
αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) θαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ
ιόγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη ε ΒΔΒΑΙΧΗ
ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ νπνία λα
αλαθέξνληαη:


Σν νλνκαηεπώλπκν θαη ην όλνκα παηξόο ηνπ αηηνύληνο ηε βεβαίσζε
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Ο αξηζκόο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζώο θαη ε λέα ηζρύο
ηεο (έλαξμε, ιήμε)



Η θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη
από ηελ αλαθνίλσζε, θαζώο θαη ε ηζρύο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα
επηβεβαηώλεηαη όηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο, ιόγσ
ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ.

Απηνλόεην είλαη όηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ
απαηηνύκελε από ηελ αλαθνίλσζε άδεηα νδήγεζεο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο γηα
ηηο εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΙ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
δεθηόο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο απηήο, ζην νπνίν λα
αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ εμ’ αθνξκήο ηεο κε
ζπγθξόηεζεο ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο.
Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, όηαλ δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο
θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνύκελεο άδεηαο, αιιά κόλν ε εκεξνκελία ιήμεο
ηεο άδεηαο ή ηπρόλ πξόζθαηεο ζεώξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη
ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απηή,
ιόγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί :


ε πξνζθόκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα
αλαθέξεηαη ν ιόγνο αδπλακίαο θαζώο θαη



ε πξνζθόκηζε Τπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ
ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειώλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο
ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη από ηελ
αλαθνίλσζε.

ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο
αιινδαπήο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο
ππεξεζίαο «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο
επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο».
204

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν.2527/97).

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
-Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
- Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο
ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.
ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Γηα όιεο ηηο ζέζεηο, πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζόλησλ,
αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ ηεο λήζνπ
θνπέινπ.
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ΑΔΑ: ΩΨΞΛΩ1Δ-5ΞΙ
Τποβολή αιηήζεφν ζσμμεηοτής
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό έληππν ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ
ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ΚΟΠΔΛΟ Ν. ΜΑΓΝΗΙΑ 37003
απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ππόςε Γνύια Γεσξγίνπ & Γθίθα Βαζηιηθήο (ηει.
επηθνηλσλίαο: 2424350103-131). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν
ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη επηά (7) εκέξεο θαη αξρίδεη από Παραζκεσή
13-04-2018
επόκελε εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα θνπέινπ, ζηε
Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γιώζζεο, ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Κιήκαηνο, ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ καο www.skopelos.gov.gr έφς και ηην Πέμπηη 19-04-2018.
ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ
Οη Πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηώληαη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο , ζπληαζζόκελνπ
πξαθηηθνύ αλάξηεζεο ππνγξαθόκελνπ από δπν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Σαπηόηεηα ή άιιν δεκόζην έγγξαθν από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο.
Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο ( κόλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα)
Βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ (γηα ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θαηεγνξία ΓΔ)
Άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρύ ή ινηπέο βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή επαγγεικαηηθέο
ηαπηόηεηεο.
5. Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο πξόζθαηεο έθδνζεο (γηα ηελ απόδεημε εληνπηόηεηαο).
6. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηνπ ΟΑΔΓ (γηα ηελ απόδεημε ηνπ ρξόλνπ αλεξγίαο).
7. Οη πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ,
ζπλνδεπόκελν από πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.).
8. Οη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηξηηέθλσλ πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή
βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη από ηα ΚΔΠ θαη ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά
(αλαπεξία 67%, ζπνπδαζηηθή ηδηόηεηα, ζηξαηησηηθή ζεηεία θιπ.)
9. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (γηα ηελ απόδεημε ύπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ).
10. Οη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαηξέμνπλ ζην θεθάιαην ΙΙ
ηνπ παξαξηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο ηνπ ζρεηηθνύ θξηηεξίνπ
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία εκπίπηνπλ.
11. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ
δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 2190/1994 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 1
παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009, πνπ έρεη απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ή κε δίκελε ζύκβαζε γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ή κε ηξίκελε ζύκβαζε γηα ηελ
ππξαζθάιεηα, λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηώλ θαη ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελώζεηο, θαζώο θαη ηελ
αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο ηνπ (έλαξμε θαη ιήμε) θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δώδεθα (12)
κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεώο ηνπ. Η ελ ιόγσ ππεύζπλε δήισζε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί εάλ πθίζηαηαη θώιπκα πξόζιεςεο ιόγσ ππέξβαζεο ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο.
12. Σα θαηά πεξίπησζε (π.ρ. κηζζσηνί, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, απαζρνινύκελνη ζην δεκόζην θ.ιπ.)
δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο (π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα,
ππεύζπλε δήισζε εκπεηξίαο θιπ)
13. Οη ππνςήθηνη κε αλαπεξία Πηζηνπνηεηηθό Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) θαη Αλώηαησλ
Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ.
14. Οη ππνςήθηνη γνλείο, ηέθλα, ζύδπγνη, αδειθνί πνπ αζθνύλ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο από ηελ αλαπεξία
ζπγγελώλ αηόκσλ Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη Πηζηνπνηεηηθό Κέληξνπ
Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) θαη Αλώηαησλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ, θαζώο θαη ηηο θαηά
πεξίπησζε Τπεύζπλεο Γειώζεηο.
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ :
1. Σν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δπν (2) κελώλ δελ
επηηξέπεηαη λα απαζρνιεζεί κε λέα δίκελε ζύκβαζε εληόο δώδεθα κελώλ,
2. Παξάηαζε, αλαλέσζε ή κεηαηξνπή ηεο δίκελεο ζύκβαζεο ζε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη
απηνδηθαίσο άθπξε.
1.
2.
3.
4.

Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
ΜΑΥΗ Ι. ΚΛΧΝΑΡΗ
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