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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη δεκαπέντε ατόμων (15) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι έως 31/12/2020 κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ /
ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και της παρ.2 εδάφιο ιε του
άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο
116 Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄, 12-06-2018).
2. 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».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
4. Το άρθρο 24 του ΦΕΚ Α’ 64/14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊου COVID-19» σύμφωνα με το οποίο « Εφόσον εξακολουθεί να
υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊου COVID-19,
η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
και της περ. ιε της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, μπορεί να έχουν
διάρκεια ως 4 μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη συμβάσεων
γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει
στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή
περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.
5. Τις διατάξεις του Ν.4722/2020 και του Ν.4682/2020.
6. Την υπ’αρ. 19573/2020 εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης του
τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
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Ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ / ΤΕ οποιασδήποτε
ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι
έως 31/12/2020 και δυνατότητα παράτασης ακόμη 2 μηνών με τις προϋποθέσεις και
τα προσόντα του άρθρου 69 του ν.4722/2020, όπου ορίζεται ότι «Οι δηλώσεις της
παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις
30/11/2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή
η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α’ 143).
Για την διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της
παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 64) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διεύθυνση
Οικονομικών
Υπηρεσιών/
τμήμα εσόδων
και περιουσίας

ΠΕ / ΤΕ οποιασδήποτε
ειδικότητας

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
(15)

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
(Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.)
3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες,
Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι
θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το
γένος και τη συνείδηση.)
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
Πιο συγκεκριμένα:
i.
να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
ii.
να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα
ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο(άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το
αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
iii.
να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα
και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
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iv.
v.

να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή
άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Aίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να
υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ / ΤΕ)
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ ή δελτίο ενσήμων τριμήνου ΙΚΑ , στο οποίο να
φαίνεται ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ.
4. Εκκαθαριστικό της εφορίας ή έγγραφο της εφορίας, στο οποίο να προκύπτει ο
ΑΦΜ και η ΔΟΥ.
5. Έγγραφο στο οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α.
Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου,
στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων
του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ωραιοκάστρου στην οποία εδρεύει η υπηρεσία,
συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει)
πρακτικού ανάρτησης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της ανακοίνωσης, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ωραιοκάστρου (www.oraiokastro.gr)
Δ.
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης
κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας, μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων
για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως εξής :
α) Να αποστείλουν την αίτησή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή
συστημένη επιστολή (η σφραγίδα του ταχυδρομείου λαμβάνεται ως ημερομηνία
υποβολής).
β) Να υποβάλλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη
διεύθυνση: prokirikseis@oraiokastro.gr
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου
(Κομνηνών 76) μέχρι και την 10η-11-2020.
Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ωραιοκάστρου (www.oraiokastro.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα
διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

