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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μελίσσια 5 Ιουλίου 2011
Φ.5/γ/ Αριθµ. Πρωτοκ: 18047

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης έντεκα (11)
θέσεων µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
(δίµηνο) του ∆ήµου
Πεντέλης , που εδρεύει στα Μελίσσια οδός Καλαµβόκη αρ. 2α
Τ.Κ.151 27
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν. 2503/97 , του άρθρου 14 του Ν. 2190/94
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 2738/99 καθώς και αυτές 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 280Α΄/ 28.12.2006).
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. Την υπ΄αριθµ. 172/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Πεντέλης , (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
ανακοίνωσης ) περί πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών .
4. Την Α.Π.24382/21228/30.06.2011 Απόφαση Του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
Ανακοινώνει
Την
πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο
(2) µήνες , µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, συνολικού
αριθµού έντεκα (11) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας
Πολιτικής Προστασίας για τις εξής, κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, Οκτώ
(8) ΥΕ Πυροφύλακες και τρείς (3) οδηγοί για επάνδρωση οχηµάτων
αµέσου επεµβάσεως .
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα προσλαµβάνονται
µε βάση το κριτήριο της εντοπιότητας µε την εξής σειρά:
(1) Προηγούνται οι δηµότες του ∆ήµου Πεντέλης (Α' βαθµός
εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δηµότες των υπολοίπων ∆ήµων ή Κοινοτήτων του
Νοµού Αττικής.( Β' βαθµός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των νοµών της Χώρας (Γ'
βαθµός εντοπιότητας)

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΞ3-ΞΓ8
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65
ετών.
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη της
επόµενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού
ή
ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει
την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν
αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
• Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους
ταυτότητας
• Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν.
3584/07
• Πιστοποιητικό εντοπιότητας
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο
εντός δωδεκαµήνου

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της
υπηρεσίας µας , οδός Καλαµβόκη αριθ.: 2α Μελίσσια και ειδικότερα στην
υπηρεσία προσωπικού εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, που αρχίζει
από την εποµένη ηµέρα ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων
του καταστήµατος του ∆ήµου.
Γ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο των
ανακοινώσεων του ∆ήµου Πεντέλης συντασσοµένου κατ' άρθρο 21 παρ. 9
του
Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

