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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, δίμηνης (2μηνης) απασχόλησης
Ο Δήμαρχος Πεντέλης
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού
για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκαν με
την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 4 παρ.2 της από 26-08-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του
άρθρου 9 του Ν.4350/2015.
2.Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28/Α/1994), σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής εξαιρείται
από την διαδικασία των κεφαλαίων Α, Β και Γ του ιδίου Νόμου που αναφέρεται στη
διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4555/2018.
4.Την υπ’ αρ. 73/2019 (ΑΔΑ: 6ΨΙΥΩΞ3-Λ9Κ) απόφαση Δ.Σ του Δήμου Πεντέλης ,
σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) ατόμων διάρκειας δύο (2) μηνών για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου στην Υπηρεσία
Καθαριότητας..
5. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/10 σχετικές με τον υποχρεωτικό έλεγχο
νομιμότητας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 116 &
132 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α).
6. Την αριθμ. 27/42203/13.8.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
(Α∆Α:6ΖΝ1465ΧΘ7- ∆51) με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α ́ και β
́ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών,
Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 131 τουν.4555/2018 (Α ́133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 582/25.2.2019 τ. Δεύτερο) του Δήμου
Πεντέλης.
9. Το γεγονός ότι για την με με αρ. πρωτ: 8053/2312/2.4.2019 (ΑΔΑ:619ΩΩΞ3-ΨΒ3)
υπεβλήθησαν ΜΟΝΟ τρείς (3) αιτήσεις εκ των οκτώ που είχαν ανακοινωθεί
Ανακοινώνει-Επαναπροκηρύσσει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας για την εξής κατά
αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική
περίοδο:
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΥΕ
16 Πέντε
ΕΡΓΑΤΩΝ (5)

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ειδικά τυπικά προσόντα δεν απαιτούνται (άρθρο 5
παρ.2 του Ν.2527/1997)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την εξής
υπεύθυνη δήλωση:
α) πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (Άρθρο 69 του Ν. 3584/2007 και Άρθρο
25 του Π.Δ. 50/2001),
β) δεν έχω κώλυμα τρίμηνης
απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004
(ΦΕΚ 134/19-07-2004/Τεύχος Α’).
Δεν έχω/έχω συνάψει σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου με τον Δήμο Πεντέλης , με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών κατά τους
προηγούμενους τρεις (3) μήνες.
γ) δεν έχω/έχω κώλυμα δίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 1434/28-06-2007/ΤεύχοςΑ’) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
. Δεν έχω/έχω (από…/../… έως ……………..στο………………………………………)
συνάψει καμία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με φορέα του Δημοσίου Τομέα
μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών
δ) δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα , με την επιφύλαξη
των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν. 2207/1994 δηλ. δεν έχω
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή , υπεξαίρεση ,
απάτη , εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση , απιστία
περί την υπηρεσία , δεν είμαι υπόδικος , δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου
δικαιώματα, δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, δεν έχω απολυθεί από
άλλη δημόσια υπηρεσία λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής λόγω καταγγελίας της
σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου .
Εξαίρεση: ΟΙ υποψήφιοι για θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους
έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο Ν. (Ν. 2207/1994 άρθρο 4
παρ. 6) και
ε) διαθέτω τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας , πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του
Δήμου Πεντέλης (Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Μελίσσια Τ.Κ 15127 τηλ: 2132140627 και
2132050088-79) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία τριών ημερολογιακών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι από 10-04-2019 έως και 12-04-2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

