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Δάφνη, 2 / 6 / 2022
Αρ. πρωτ.: 6209

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ 7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) « Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί προσωπικού για
κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ.
116 του Ν.4547/18 (περί εξαίρεσης για την πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται
στην πυρασφάλεια και την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες μέσα
σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να
εξαιρείται των διαδικασιών του Ν.2190/1994.
4. Την με αριθμ. 114/30-5-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε η πρόσληψη έξι (6) εργατών γενικών καθηκόντων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης απασχόλησης, αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών πυρασφάλειας.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2161/τ.Β΄/27-9-2011), όπως
τροποποιήθηκε με το αρ. ΦΕΚ 860/12-3-2019.
6. Την αρ. πρωτ. 5968/27-5-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη και
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συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

101

ΔΗΜΟΣ
ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΔΑΦΝΗ

ΥΕ Εργατών Γενικών
Καθηκόντων

Διάρκεια Αριθμός
σύμβασης ατόμων

3 μήνες

6

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
101

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2527/97)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το
χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο
της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας
θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και
προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το
κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας
που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν.
2207/1994).
AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή την αναζητήσετε στο επίσημο site του Δήμου
μας: www.dafni-ymittos.gov.gr.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
4. Βεβαίωση εμπειρίας (ενσήμων) από τον ΕΦΚΑ.

ΑΔΑ: 9ΡΚ7Ω9Φ-Φ0Ξ

5. Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας (απασχόληση στο Δημόσιο κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν, μαζί με
τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου
- Διεκπεραίωσης του Δήμου, Έλλης 16 & Κανάρη στη Δάφνη Αττικής, κατά το ωράριο
08:30 - 14:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
prokirikseis@dafni-ymittos.gov.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 3/6/2022 έως 8/6/2022.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
Δάφνης-Υμηττού, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (www.dafni-ymittos.gov.gr)
και στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
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