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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού την κάλυψη αναγκών
πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)
3. Το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τ.Α΄)
με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 206 του
Ν.3584/2007
Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.
(ΦΕΚ
143/Α/28.06.2007)
περί
προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες
ΟΤΑ.
4. Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α/234/28.12.2009) σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να
εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης
διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες (η κατ΄ εξαίρεση τρεις μήνες για
όσους απασχολούνται στην πυρασφάλεια και στη ναυαγοσωστική
κάλυψη).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για
την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκησηενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται
από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η
πρόσληψη προσωπικού για
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (η κατ΄ εξαίρεση τρεις
μήνες για όσους απασχολούνται στην πυρασφάλεια και στη
ναυαγοσωστική κάλυψη).
6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2015
του Δήμου μας.
7. Την υπ΄αριθμόν 102/12.05.2015 (ΑΔΑ:7ΡΟ9Ω1Μ-ΗΒΦ) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων, η οποία εγκρίθηκε με

την υπ΄αριθ. Πρωτ.:7766/89226/26.05.2015 όμοια αντίστοιχη
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού
για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας τρίμηνης διάρκειας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες,
με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ένας (1)
Ένας (1)
Δύο(2)
Ένας (1)

Τρεις
(3)μήνες

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Να είναι άνεργοι και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Προσκόμιση τίτλου-πιστοποιητικού σπουδών αναλόγως της ειδικότητας.
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
6. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση
πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης).
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο
εντός δωδεκάμηνου (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
ν.3584/07 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Για τη θέση ΔΕ χωματουργικών μηχ/των και για τη θέση ΔΕ
χειριστή Γκρέϊντερ: Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχ/των εκτέλεσης
έργων.
Για τη θέση ΥΕ εργατών καθαριότητας και πυροπροστασία: Δεν
απαιτούνται ειδικά προσόντα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά
στο γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση:
Κιερίου 49, τηλ: 2443353213-2443353212) εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

