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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 01/798/01-03-2018
για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Η Γήμαπσορ Παπανεζηίος
Έσονηαρ ςπότη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ
επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η.Α΄/3-3-1994), φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25
ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224/η Α΄/2-12-2016).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010), φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ
54/η.Α΄/14-3-2012).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ
Π.Γ. 318/1992 ΦΔΚ Α΄ 161 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 74/η.Α΄/26-3-2014).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4305/2014 «Αλνηθηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε
εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.
3448/2006 (Α΄ 57), πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2013/37/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο
δηαθάλεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ Δ..Γ.Γ.Α. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 237/η. Α΄/31-10-2014).
6. Σελ ππ’ αξηζκ. 30/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ
κε ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ Κεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο έηνπο 2017».
7. Σν ππ΄ αξηζκ. 7894/30-6-2017 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο κε ζέκα: Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ (ε πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα)
8. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./154/28035/24-10-2017 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο αξηζκ. 33/2006 ΠΤ φπσο ηζρχεη, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε γηα ην Γήκν
Παξαλεζηίνπ ε πξφζιεςε ελφο (1) αηφκνπ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ζχκθσλα
κε ην αξηζκ. 25654/3-11-2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Έγθξηζε
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πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε
θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο».
Σελ ππ΄ αξηζ. 193/28-11-2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Παξαλεζηίνπ κε ζέκα «Καζνξηζκφο εηδηθφηεηαο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ελφο (1) αηφκνπ κε
θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο ηνπ Γήκνπ καο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα απαζρφιεζεο νρηψ κελψλ».
Σν ππ’ αξηζκ. 19353/7-12-2017 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο κε ζέκα: «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ, κε θάιπςε ηεο
δαπάλεο απφ Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο».
Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ (ΦΔΚ 2443/η.Β΄/2-112011.
Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 522/13-2-2018 βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ γηα ηελ χπαξμε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ.

Ανακοινώνει
Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, ζςνολικά ενόρ
(1) αηόμος για ηην κάλςτη εποσικών ή άλλυν πεπιοδικών ή ππόζκαιπυν αναγκών ηος
Γήμος Παπανεζηίος, πος εδπεύει ζηο Παπανέζηι, και ζςγκεκπιμένα ηος εξήρ, ανά ςπηπεζία,
έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα
απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ
θέζηρ

Τπηπεζία

Έδπα
ςπηπεζίαρ

Διδικόηηηα

101

ΓΗΜΟ
ΠΑΡΑΝΔΣΙΟΤ

ΠΑΡΑΝΔΣΙ

ΠΔ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ
ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ

Γιάπκεια Απιθμόρ
ζύμβαζηρ αηόμυν
8 ΜΗΝΔ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ θέζηρ

101

Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα
α) Πηπρίν ή δίπισκα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαςηόζημο καηά πεπιεσόμενο
ειδικόηηηαρ πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) ΄Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ
ηίηινπ ζπνπδψλ.
γ) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
δ)Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα : (α) επεμεξγαζία θεηκέλσλ, (β)
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Πηπρίν ή δίπισκα

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ θέζηρ

Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαςηόζημο καηά πεπιεσόμενο
ειδικόηηηαρ πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο
ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) ΄Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ
ηίηινπ ζπνπδψλ.
γ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα : (α) επεμεξγαζία θεηκέλσλ, (β)
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

ΠΡΟΟΥΗ: ύμθυνα με ηο άπθπο 20 «Αποκλειζηική πποθεζμία για ηη ζύνατη
ζςμβάζευν έκηακηος πποζυπικού» ηος Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η. Α΄/31-10-2014) η
ππόζλητη πποζυπικού ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος ζςνηελείηαι ςποσπευηικά
ενηόρ αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ έξι (6) μηνών από ηην έκδοζη ηηρ εγκπιηικήρ
απόθαζηρ ηηρ Δπιηποπήρ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 2 ηηρ ΠΤ: 33/2006. Μεηά ηην
παπέλεςζη ηηρ πποθεζμίαρ αςηήρ οι ζςμβάζειρ δεν επιηπέπεηαι να ζςναθθούν και
απαιηείηαι εκ νέος ςποβολή αιηήμαηορ για έκδοζη εγκπιηικήρ απόθαζηρ.
Οη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο ΤΔ Δξγαηψλ-ηξηψλ Καζαξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ
18 έσο 65 εηψλ .
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη
λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν,
εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε
δηεχζπλζε: ΓΗΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΙΟΤ Ν. ΓΡΑΜΑ- 66035 ΠΑΡΑΝΔΣΙ, απεπζχλνληάο ηελ ζην
Σκήκα Πξνζσπηθνχ ππφςηλ θ. Καιατηδφγινπ
(ηει. επηθνηλσλίαο: 25213/52308). ηελ
πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε
βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι δέκα (10) ημέπερ (ππνινγηδφκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο
ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο
εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο
θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία ή κε εξγάζηκε), ηφηε ε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
Η Γήμαπσορ Παπανεζηίος

υηηπιάδος Αλεξάνδπα Μαπίνα
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