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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

      Ο Γήκαξρνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/94, "Σύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ 

θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο", όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 20 παξ.4 ηνπ Ν.2738/99, θαη ηεο 

παξ. 20α ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4057/2012, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 

4071/2012, σο πξνο ηηο δίκελεο ζπκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηαθώλ θ.ι.π. 

αλαγθώλ. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007,  «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη 

Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ. 

3. Τα αξηζ.28077/17-08-2000 θαη νηθ.14196/04-04-2003 έγγξαθα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο πνπ αθνξνύλ ζηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΟΤΑ. 

4. Τελ εγθύθιην 23440/12-06-2012 ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζιήςεηο κε 

δίκελεο ζπκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ θ.ι.π. ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

5. Τελ ππ’ αξηζκ. 100/2017 (ΑΓΑ: 6ΧΘΖΩΞΩ-5Τ8) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή 

πξόζθαηξσλ αλαγθώλ.  

.ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 

  
ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (2 κελώλ), ζπλνιηθνύ 

αξηζκνύ ελόο (1) αηόκνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ, 

εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα θαη ρξνληθή πεξίνδν:  

 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
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Γ.Δ.-Οδεγώλ 

 

 

1 

1. Ιζτύοσζα  επαγγελμαηική άδεια οδήγηζης Γ'(C-CE) 
καηηγορίας. 
3. Πιζηοποιηηικό Επαγγελμαηικής Ικανόηηηας (ΠΕΙ) ζε 
ιζτύ. 
4. Να πληρούν ηα γενικά προζόνηα διοριζμού ποσ 
προβλέπονηαι για ηοσς μόνιμοσς σπαλλήλοσς ηοσ 
πρώηοσ μέροσς ηοσ ν. 3584/07.   

 

 

Γύν (2)  κήλεο 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΑΑΩΞΩ-ΘΙ7



 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά 

ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ.  

2. Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (κόλν γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα).  

3. Άδεηα παξακνλήο γηα ηνπο ππνςήθηνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα.  

4. Φσηναληίγξαθν βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ. Σε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο 

επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ.  

5. Δπαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ αλαθνίλσζε γηα ηε ζέζε. 

6. Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ αλαθνίλσζε γηα ηε ζέζε.  

7. Υπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη :  

Α. “ην ακέζσο πξνεγνύκελν δσδεθάκελν (12κελν) από ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο λέαο ζύκβαζεο δελ 

έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94 κε ηελ ηδηόηεηα 

ηνπ επνρηαθνύ ππαιιήινπ ή γηα ηελ θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ”. Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

απαζρνιεζεί λα δειώλνπλ ηελ ππεξεζία πνπ απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε).  

Β. “όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ 

πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07 θαη όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα.”  

Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ ηόζν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ, όζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο.  

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Οξνπεδίνπ (Γ/λζε: Τδεξκηάδσλ 

Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ Τει. 2844340157), θαη αξκόδηνο γηα ηελ παξαιαβή είλαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 

θ.Απνζηνιάθε Δκκαλνπήι θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ, 

πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο. 

 

                                        Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

 

                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗ ΣΔΦΑΝΑΚΗ 

ΑΔΑ: ΩΚΑΑΩΞΩ-ΘΙ7
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