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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
διάρκειας δύο (2) µηνών
Ο ∆ήµαρχος Πάτµου έχοντας υπόψη:
1] Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009)
2] Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) µε αντικείµενο
την πρόσληψη προσωπικού για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών
διµήνου (2) χρονικής διάρκειας.
3] Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις.
4] Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003
5] Τις διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)
6] Την αριθµ. 125/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούµενοι κλάδοι και ειδικότητες του
προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί µε διάρκεια της σύµβασης δύο (2) µήνες.
7]Την αριθµ. 1602/4-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αιγαίου, µε την οποία εγκρίθηκε η αριθµ. 125/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
8] Την αναγκαιότητα πρόσληψης εργατικού προσωπικού (χειρώνακτες εργάτες) εν όψει της θερινής
περιόδου για τη διάνοιξη ζωνών πυροπροστασίας, στις δασικές και θαµνώδεις εκτάσεις του νησιού
µας και για την πρόληψη πυρκαγιών και την ασφάλεια των πολιτών.
9]Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου µας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού
αριθµού έξι (6) ατόµων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Πάτµου ,για
την εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητα, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη
χρονική περίοδο:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ. : ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ (χειρώνακτες)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ. : ΕΞΙ (6)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης για την οποία προσλαµβάνονται
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα ( ποινική καταδίκη, υποδικία,
στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση)
Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά το άρθρο 47
παρ. 1 του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :
∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997(ΦΕΚ
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Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά επικυρωµένα::
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας .
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ∆ήµου ή της Κοινότητας στο ∆ηµοτολόγιο του
οποίου είναι γραµµένοι.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του
Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος ,καθ΄υποτροπή
συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) ότι µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή
πληµµέληµα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική
συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
4.Χωριστή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το αµέσως προηγούµενο
δωδεκάµηνο (12µηνο) από την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε
δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 µε την ιδιότητα του εποχιακού
υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν
απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της
απασχόλησης (έναρξη και λήξη)
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.
∆. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος Πάτµου, [στη ∆ιεύθυνση: Χώρα , Πάτµου ] συντασσοµένου κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης.
Ε . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας µας, Χώρα Πάτµου,
και ειδικότερα στο γραφείο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών αρµόδια κα Κάνδρου Ειρήνη, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πάτµου. ( δηλ. από : 9-5-2011 µέχρι: 16-5-2011)
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το ∆ήµο Πάτµου, στην
πιο πάνω διεύθυνση( πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2247360300 και 2247360318)
Η πρόσληψη προσωπικού της παραπάνω ειδικότητας της παρούσας ανακοίνωσης, δεν υπόκειται
σε κριτήρια και διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π.
Ο ∆ήµαρχος

Στόικος Γρηγόρης

