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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
 

γηα ηελ  πρόζιευε προζφπηθού κε ζύκβαζε εργαζίας ηδηφηηθού δηθαίοσ 
 

ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΧ ΓΤΟ ΜΗΝΔ 

Ο ΓΗΜΟ ΧΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

 
 

Έρνληαο ππφςε: 
 

1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 θαη ηεο παξ.2 εδάθην ηε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
 

Ν. 3812/2009. 
 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 η. Α ,́ 7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

3. Τελ ππ΄ αξηζκ. 196/2015 απφθαζε Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 
 

4. Τν ππ’ αξηζκ. 47329/24-06-2015 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. 
 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/10. 
 

6. Τελ ππ΄αξηζκ 316/14-06-2015 βεβαίσζε ηνπ Τκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ, Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ 

ηνπ Δήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ γηα ηελ χπαξμε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. 

 
 

 
Αλαθοηλώλεη 

 
Τελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, οθηώ (08) αηόκφλ , ηεζζάρφλ 

(04) ΠΔ ΓΑΚΑΛΧΝ θαη ηεζζάρφλ (4) ΠΔ  ΝΗΠΙΑΓΧΓΧΝ   δηάρθεηας έφς δύο (02) κήλες γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ έηνπο 2015 

ηνπ Δήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 



ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 
Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη: 

 

1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 65ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 

ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 

3.  Να  κελ  έρνπλ  θψιπκα  θαηά  ην  άξζξν  8  ηνπ  ππαιιειηθνχ  θψδηθα  (θαηαδίθε,  ππνδηθία, δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε). 

4. Επηζεκαίλνπκε φηη ηπρφλ θαηάζεζε κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ δελ ζεσξείηαη θξηηήξην 

επηινγήο θαζφηη δελ απαηηείηαη απφ ηελ νηθεία αλαθνίλσζε. 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ : Γεκοζίεσζε ηες αλαθοίλφζες 
 

Αλάρηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο 

ηνπ Δήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ ζηελ νπνία εδξεχεη ε ππεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ θαηά ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 9 

ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη) πξαθηηθνχ αλάξηεζεο. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ην θείκελν ηεο αλαθνίλσζεο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 
 

Δήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ (www.oraiokastro.gr). 
 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ : Τποβοιή αηηήζεφλ ζσκκεηοτής θαη απαραίηεηφλ δηθαηοιογεηηθώλ 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε   ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε : 

Κνκλελψλ 76, Τ.Κ. 57013 ζην Δεκαξρείν Ωξαηνθάζηξνπ. 

Η προζεζκία σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ είλαη δύο (2) εργάζηκες  εκέρες θαη αρτίδεη από ηης 29/06/2015 

έφς θαη ηης  30/06/2015. 

 
 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ηνπο θαη ηεο  εκπεηξίαο ηνπο 

νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: 

 
 

1)  Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή επηθπξσκέλα άιια δεκφζηα  έγγξαθα  

απφ  ηα  νπνία  λα  πξνθχπηνπλ  ηα  ζηνηρεία  ηεο  ηαπηφηεηαο, φπσο  ζρεηηθή  πξνζσξηλή βεβαίσζε 

αζηπλνκηθήο αξρήο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ν αξηζκφο 

θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ) ή ηηο δχν φςεηο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ 

αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Εάλ απφ ηα έγγξαθα απηά δελ πξνθχπηεη ε 

εκεξνκελία γέλλεζεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. 

http://www.oraiokastro.gr/


2) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα : 

α) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ 

ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία, δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ 

ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε 

έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, 

β) φηη δελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, 

γ) φηη δελ έρνπλ, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

ζηέξεζε απηή, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

 
 

3) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεη ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 2190/1994 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 

ηνπ λ.3812/2009 ζηνπο νπνίνπο έρεη απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε  επνρηαθψλ  ή  άιισλ  πεξηνδηθψλ ή  πξφζθαηξσλ αλαγθψλ,  θαζψο  θαη  ηελ  αθξηβή  ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπ (έλαξμε θαη ιήμε) θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο  αηηήζεψο ηνπ. Η ελ  ιφγσ ππεχζπλε δήισζε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ  πθίζηαηαη 

θψιπκα πξφζιεςεο ιφγσ ππέξβαζεο ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο. 

ΠΡΟΟΥΗ: Η ζπγθεθξηκέλε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη 

απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ 

ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο, ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 2190/1994 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 

ηνπ λ.3812/2009. 

 
 

4) Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη γλσξίδεη ηελ Ειιεληθή 

γιψζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο επηδησθφκελεο εηδηθφηεηαο, Πηζηνπνηεηηθφ 

Ειιελνκάζεηαο (λ.2413/1996 άξζξν  10 παξ.  1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Ειιεληθήο Γιψζζαο: α) 

Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Τ.Κ. 151 80 Αζήλα, ηει. 210−3443384 θαη 

β) Καξακανχλα 1, Πι. Σθξά, Τ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310− 459101-5. 

Επίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σρνιείνπ ηεο Ειιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Τ.Κ. 54006, ηει. 2310/997571−72−76) 

ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Ειιεληθήο 

Γιψζζαο. 

 
 

5) Φσηναληίγξαθν  Τίηινπ ζπνπδψλ, ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην 

έηνο θηήζεο ηνπ. 



Εάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο: Πξάμε αλαγλψξηζεο 

απφ ην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., γηα ηελ ηζνηηκία, αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο 

απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ 

Δηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) πεξί 

ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε βαζκνινγηθή 

θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ. Σε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ 

πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ 

ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο, άιισο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

6)Κάξηα αλεξγίαο 
 

7) Απνγξαθηθφ δειηίν ΙΚΑ ή δειηίν ελζήκσλ ηξηκήλνπ ΙΚΑ , ζην νπνίν λα θαίλεηαη ν αξηζκφο 

κεηξψνπ ΙΚΑ. 

8) Εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο ή έγγξαθν ηεο εθνξίαο, ζην νπνίν λα θαίλεηαη ν ΑΦΜ θαη ε ΔΟΥ. 
 

9)Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή αξκφδηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ 

δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο 

ησλ ηέθλσλ ηνπ ππνςεθίνπ 

10) Έγγξαθν ζην νπνίν λα θαίλεηαη ν Α.Μ.Κ.Α. 
 
 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ 
 

α) Η πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο δχν κελψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 

Ν.3584/2007, εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ΑΣΕΠ θαη ησλ θξηηεξίσλ πξφζιεςεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 

2190/1994 (ΑΣΕΠ). 
 

β) Τν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο δχν κελψλ, δελ επηηξέπεηαη 

λα απαζρνιεζεί κε λέα δίκελε ζχκβαζε εληφο δψδεθα κελψλ, φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994. Επίζεο έρεη θψιπκα ππέξβαζεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο κέζα ζην θξίζηκν 

δσδεθάκελν (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994) γηα λέα απαζρφιεζε νθηάκελεο δηάξθεηαο. 

γ) Παξάηαζε, αλαλέσζε ή κεηαηξνπή ηεο δίκελεο ζχκβαζεο ζε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη απηνδηθαίσο 
 

άθπξε. 
 
 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 

   
 
 

                                                                                         ΑΣΔΡΙΟ ΓΑΒΟΣΗ 


