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Αριθµ. Πρωτ.: 4943

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ∆ήµαρχος Στυλίδας

Έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Κώδικας Κατάστασης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α’), όπως έχουν
τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Την υπ΄ αριθµ. 50/2020 (Α∆Α:Ψ∆ΡΜΩ1Ζ-ΜΥΓ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Στυλίδας, για έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών
περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Υπηρεσία Καθαριότητας του
∆ήµου Στυλίδας.
Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Στυλίδας (ΦΕΚ 2652/τ.Β΄/28-07-2017),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4480/27.05.2020 βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Στυλίδας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού {ενός (1) ατόµου} µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, τετράµηνης διάρκειας, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών
περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου
Στυλίδας, µε την παρακάτω ειδικότητα και τα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
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α) Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων
διαµορφωτήρων γαιών (Grader) οµάδας Α΄ ειδικότητας 3,
3.5 διαµορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και
ορυγµάτων παντός τύπου (Grader) (Π.∆. 113/2012) και
όπως αντιστοιχίζεται στις προηγούµενες άδειες χειριστών
µηχανηµάτων έργων, και
β)΄Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελµατική, και
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος
τίτλος
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3)
ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4 ΜΗΝΕΣ

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 πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους
του πρώτου µέρους του Ν.3854/2007.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/2007.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Φωτοαντίγραφα των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων τους.
. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του
∆ήµου Στυλίδας συντασσόµενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης και µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου καθώς και στο δικτυακό τόπο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Στυλίδας, Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, οδός
Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 Στυλίδα, από 10/06/2020 έως και 12/06/2020 (πληροφορίες: Βασιλική
Κρικζώνη, τηλ. επικοινωνίας: 22383-50140 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες).

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

