ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ

Θήξα,

06/04/2011

A.Π.

4167

ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΡΝ-3

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 κε αξ. πξση. 2936/14-03-2011
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ
Έρνληαο ππόςε:
1.
2.

3.
4.
5.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Σα άξζξα 168, 170 θαη 232 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.
Σελ ππ΄ αξηζκ. 25/2011 ( ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Θήξαο.
Σελ ππ’ αξηζ. 2390/10-3-2011 επηθύξσζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ.
Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ 510/03-05-1999 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κε ηα
ΦΔΚ 1006/6-7-2004, 2509/31-12-2007, 1516/24-07-2009)ηνπ Γήκνπ Θήξαο.
Αλαθνηλώλεη

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά εμήληα
πέληε ( 65 ) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Θήξαο, πνπ
εδξεύεη ζηα Φεξά Θήξαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη
δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά
θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

101

Τπεξεζία

ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ

Έδξα
ππεξεζίαο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

ΦΗΡΑ

ΓΔ Ηιεθηξνιόγσλ
Δγθαηαζηάηε
πληεξεηή &
Δλαεξίηε (Άδεηα Α’
& Σ’
νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο)

8 κήλεο

1

8 κήλεο

2

102

ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ

ΦΗΡΑ

ΓΔ Οδεγώλ
απνξξηκκαηνθόξσλ
(Γ’ θαηεγνξίαο κε
θάξηα ςεθηαθνύ
ηαρνγξάθνπ )

103

ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ

ΦΗΡΑ

ΓΔ Οδεγώλ
απνξξηκκαηνθόξσλ
(Γ’ θαηεγνξίαο )

8 κήλεο

11

ΦΗΡΑ

ΓΔ 28 ΥΔΙΡΙΣΗ
ΜΗΥ/ΣΧΝ ΔΡΓΟΤ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ
ΟΜΆΓΑ Γ’ &
ΣΑΞΗ Γ’)

8 κήλεο

1

ΦΗΡΑ

ΓΔ 28
ΥΔΙΡΙΣΗ
ΜΗΥ/ΣΧΝ ΔΡΓΟΤ
(ΔΚΚΑΦΔΑ –
ΦΟΡΣΧΣΗ
ΟΜΑΓΑ B’ &

8 κήλεο

1

104

105

ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ

ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ

ΑΔΑ:
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Τπεξεζία

Έδξα
ππεξεζίαο

Δηδηθόηεηα

4ΑΓ9ΩΡΝ-3

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

8 κήλεο

49

ΣΑΞΗ Γ’)
106

ΓΗΜΟ ΘΗΡΑ

ΦΗΡΑ

ΤΔ Δξγαηώλ
θαζαξηόηεηαο

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά εηδηθόηεηα
κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά:
Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 101, 102, 103, 104 θαη 105:
(1) Πξνεγνύληαη νη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Θήξαο (Α’ βαζκόο εληνπηόηεηαο)
(2) Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ ππνινίπσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ηνπ λνκνύ Κπθιάδσλ (Β’
βαζκόο εληνπηόηεηαο)
(3)Έπνληαη νη κόληκνη θάηνηθνη όισλ ησλ Ννκώλ ηεο Υώξαο (Γ' βαζκόο εληνπηόηεηαο)
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1 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: Γήκνο Θήξαο , Γξαθείν Πξνζσπηθνύ, Θήξα Σ.Κ. 84700 ππόςε θ. Α. Αξγπξνύ ή θ. Μ.
Κνξσληνύ (ηει. επηθνηλσλίαο: 2286360145, 2286360141). 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.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν θαηεγνξίαο
πξνζσπηθνύ (ΓΔ ή ΤΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κία ή
πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ
αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Καη’ εμαίξεζε,
ζώξεπζε ζέζεσλ δύν θαηεγνξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κόλν
όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηόζν ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνύλ
επηθνπξηθώο κε εκπεηξία θαη ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ
πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κόλν αίηεζε ζηελ νπνία
ζα αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ
επηδηώθεη.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά)
θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο
εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε
αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο.
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 (ΟΥ)· 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 (ΟΥ).
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
α.α Ο αληηδήκαξρνο
ΚΑΦΟΤΡΟ ΜΑΡΚΟ

