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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ 05-04-2011
Αριθµ. Πρωτ.: 5403

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του
Ν.3146/2003 (προκειµένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.
3. Την υπ΄αριθµ. 28/2011 απόφαση ∆. Σ. του ∆ήµου Σαρωνικού.
4. Την
υπ΄αριθµ.6883/3864
24-3-2011
απόφαση
του
Γενικού
Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
5. Τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των τέως ∆ήµων και Κοινοτήτων που
συνενώθηκαν και απαρτίζουν τον ∆ήµο Σαρωνικού (ΦΕΚ 1926/Β/30-12-2005 για τον
∆ήµο Καλυβίων, ΦΕΚ 1875/Β/3-9-2009 για την Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας, ΦΕΚ
1009/Β/30-6-2010 για την Κοινότητα Σαρωνίδας, ΦΕΚ 673/Β/18-5-2010 για τον ∆ήµο
Αναβύσσου, ΦΕΚ 903/Β/ 7-6-2007 για την Κοινότητα Κουβαρά.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ που εδρεύει στα Καλύβια
Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

31

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

8 ΜΗΝΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

5

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

8 ΜΗΝΕΣ

Ο∆ΗΓΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
ΩΝ

2

Κάτοχοι διπλώµατος Γ΄ κατηγορίας (ψηφιακός ταχογράφος)
∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (όπως αναλύονται
στην υπ’ αριθ. ΣΟΧ. 1/2011

8 ΜΗΝΕΣ

Ο∆ΗΓΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡ
ΩΝ

3

Κάτοχοι διπλώµατος Γ΄ κατηγορίας
∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (όπως αναλύονται
στην υπ’ αριθ. ΣΟΧ. 1/2011

8 ΜΗΝΕΣ

Ο∆ΗΓΟΙ ΤΡΑΚΤΟΡΑ

4

Κάτοχοι διπλώµατος Γ΄ / Ε΄ κατηγορίας (ψηφιακός ταχογράφος)

8 ΜΗΝΕΣ
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (όπως αναλύονται
στην υπ’ αριθ. ΣΟΧ. 1/2011)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ

3

1

1

Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια µηχανοδηγού χειριστού µηχανηµάτων
εκσκαφέα φορτωτή (JCB) Οµάδας Β΄ Τάξης Γ΄(όπως αναλύονται στην υπ’
8 ΜΗΝΕΣ
αριθ. ΣΟΧ. 1/2011)
Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια µηχανοδηγού χειριστού µηχανηµάτων
εκσκαφέα φορτωτή (JCB) Οµάδας Β΄ Τάξης ∆΄(όπως αναλύονται στην υπ’
8 ΜΗΝΕΣ
αριθ. ΣΟΧ. 1/2011)
Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια µηχανοδηγού χειριστού µηχανηµάτων
(ισοπεδωτής γαιών) Οµάδας Ζ΄ Τάξης Γ΄(όπως αναλύονται στην υπ’ αριθ.
ΣΟΧ. 1/2011)

8 ΜΗΝΕΣ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το αρθ. 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (
καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη
από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Λεωφ. Αθηνών &
Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ.19010 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της
δηµοσίευσης στις εφηµερίδες
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των
απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν νοµίµως
επικυρωµένα, µαζί µε την αίτησή τους:
1. Αντίγραφο ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυµα υπέρβασης της 8µηνης απασχόλησης.
3. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συµµετέχει στις κατηγορίες ∆Ε, ενώ για την
κατηγορία ΥΕ, µόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση).
4. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή
επαγγελµατικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση (µόνο για τις
ειδικότητες που απαιτούνται).
5. Τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά δηµοτικότητας ή µόνιµης κατοικίας (για την απόδειξη
εντοπιότητας).
6. Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ή και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
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7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
οικείου δήµου, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο
πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
9. Οι γονείς και τα τέκνα µονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν
στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήµατος, προκειµένου να ενηµερωθούν για τα
δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση
µονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εµπίπτουν.
10. Τα κατά περίπτωση (π.χ. µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες, απασχολούµενοι στο
δηµόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εµπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλµατος,
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς
ορίζονται στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήµατος και στην οικεία ανακοίνωση (βλ.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ).
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων 
∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών
Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).
Πληροφορίες από το τηλέφωνο 22993-20300 κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ – κ. ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΛΗ . Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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