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                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Σθσ ΟΧ 1/2016 ανακοίνωςθσ με αρ. 33482/26-10-2016 για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ 

με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου του Διμου Αγίασ Παραςκευισ. 

Ο ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ φςτερα από τθν υπ’ αρ. 106/06-04-2016 Απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου και τθν με  αρ. 13394/26-07-2016 ζγκριςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ 
με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου του Τπουργείου Εςωτερικϊν 
κακϊσ και τθσ με  αρ. πρωτ. 20375/24.11.2016 ζγκριςθσ του ΑΕΠ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι κα 
προςλάβει προςωπικό ιδιωτικοφ  δικαίου οριςμζνου χρόνου με κάλυψθ δαπάνθσ από ΚΑΠ, 
ςυνολικοφ αρικμοφ δφο (2) ατόμων και για χρονικό διάςτθμα οκτώ (8) μηνών,  για κάλυψθ 
παροδικϊν ι εποχικϊν αναγκϊν, του Διμου Αγίασ Παραςκευισ  ωσ εξισ:  

 Ζναν (1) (ΔΕ) Οδθγϊν *Γϋ (C)  Κατθγορίασ – χωρίσ κάρτα ψθφιακοφ ταχογράφου+ 

 Ζναν (1) (ΤΕ) Εργατϊν Κακαριότθτασ Εςωτερικϊν Χϊρων. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ  
1.- Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ετϊν ζωσ 65 ετϊν 
2.- Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 
3.- Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (καταδίκθ, υποδικία, 
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, ςτζρθςθ πολιτικϊν δικαιωμάτων).  

Εξαίρεςθ: Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ βοθκθτικοφ ι ανειδίκευτου προςωπικοφ υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ζχουν εκτίςει τθν ποινι ι τα μζτρα αςφαλείασ που τουσ ζχουν επιβλθκεί 
ζχουν αρκεί ι ζχουν απολυκεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρκρο 4 παρ.6). 

Β. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
Σα τυπικά προςόντα πρόςλθψθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν αρ. 33482/26-10-

2016  ανακοίνωςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ. 

ΑΔΑ: 6ΞΒΞΩ6Υ-0Υ0



Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
Σα κριτιρια  πρόςλθψθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν αρ. 33482/26-10-2016   

ανακοίνωςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ και ςτο παράρτθμα ανακοινϊςεων ςυμβάςεων 
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου (ΟΧ) με θμερομθνία ζκδοςθσ 23/08/2016. 

Δ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ 
ΟΧ.4 και να τθν υποβάλουν, είτε αυτοπροςώπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από 
αυτοφσ πρόςωπο, είτε ταχυδρομικά με ςυςτημζνη επιςτολή, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ 
μασ  ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Δήμοσ Αγίασ Παραςκευήσ Μεςογείων 415-417, Σ.Κ. 15343 
Αγία Παραςκευι, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ 
τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ  ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ του Νομοφ ι τθσ 
ανάρτθςθσ τθσ ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα.  

Σα πιςτοποιθτικά ι τα δικαιολογθτικά με τα οποία αποδεικνφονται οι ιδιότθτεσ και οι 
προχποκζςεισ πρόςλθψθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν αρ. 33482/26-10-2016    
ανακοίνωςθ κακϊσ και ςτο Παράρτθμα Ανακοινϊςεων υμβάςεων Εργαςίασ Οριςμζνου 
Χρόνου (ΟΧ)  με θμερομθνία ζκδοςθσ 23/08/2016. 
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