ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΞΣ-Θ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Πετρούπολης
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Προσωπικού

Πετρούπολη 28/4/2011
Αρ.Πρωτ.: 5901

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (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.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/99.
4. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4
της υπ’ αριθμ. 33/27-12-2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280/Α΄/28-12-2006).
5. Την υπ’ αριθμ. 28/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης σχετικά με την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
6. Την υπ’ αριθμ. 5976/3024/30-3-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών και συγκεκριμένα επτά (7) οδηγών και είκοσι
τριών (23) εργατών καθαριότητας, για την καθαριότητα της πόλης, των σχολείων και των κοινοχρήστων
χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές), καθώς η μη δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, η μη
δυνατότητα απορρόφησης προσωπικού από τους οριστικούς πίνακες ΑΣΕΠ, η λήξη συμβάσεων, οι
αναρρωτικές άδειες, έχουν προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ






Να είναι Έλληνες πολίτες
Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη από 1955 έως και 1986
Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης που θα καλύψουν
Να είναι κάτοικοι ή δημότες Πετρούπολης
Να είναι άνεργοι

ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΞΣ-Θ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΟΔΗΓΟΙ




Τίτλο σπουδών οποιασδήποτε σχολικής βαθμίδας
Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
Εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας τουλάχιστον δύο (2) εξαμήνων

2. ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Τίτλο σπουδών οποιασδήποτε σχολικής βαθμίδας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ







Αίτηση
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας
Βεβαίωση κατοικίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, δηλαδή από
28/4/2011 έως και 7/5/2011, στο Δημοτικό Κατάστημα – Γραφείο Πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των
θέσεων θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για άλλες δέκα (10) ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού
(κ. Ρουστέμη Μαρία) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ

