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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δίμηνης διάρκειας

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 225-228, 231 και 238 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/7-6-2010).

2. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-7-2007)

3. Της περ. ιε, της παρ. 2, του άρθρου 14, του  Ν. 2190/1994, 9ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/28-12-2009)

4. Της παρ. 20, περ. α  ́, του άρθρου 9, του ν. 4057/2012, (ΦΕΚ 54/τ.Α  ́/14-03-2012) όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 22, του άρθρου 12, του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α  ́/11-04-2-
2012) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 41, του ν. 4325/2015(ΦΕΚ 47/τ. Α΄ /
11-05-2015).

5. Το με αριθ. πρωτ. Οικ. 23440/12-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη κατεπειγουσών ή 
πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών».

6. Την  με αριθμό πρωτ. 3449/05-02-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου, με θέμα 
“Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α' και β' 
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

7. Την με αριθ. 160/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας, που 
αφορά: την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα την πρόσληψη έντεκα  (11) ατόμων, για την κάλυψη 
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εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στην υπηρεσία της καθαριότητας{για 
χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών} του Δήμου Τανάγρας.

8. Την με Α.Π. 875/83372(863/81932+842/79434)/15-06-2018 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 
(ΑΔΑ:ΨΙΠ8ΟΡ10-Μ2Μ)

9. Την με αρίθ. Πρωτ. 8261/14-6-2018 Βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Τανάγρας, ότι, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2018, στους Κ.Α. 02.20.6041.01 & Κ.Α.02.20.6054.01 για την κάλυψη 
της δαπάνης πρόσληψης.

Ανακοινώνει

    Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η 
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της 
υπηρεσίας Καθαριότητας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 

Πίνακας Α: Θέσεις εποχιακού προσωπικού 

Κωδικός θέσεις Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια
Σύμβασης

Αριθμός
Ατόμων

ΥΕ 16 Καθαριότητας Σχηματάρι ΥΕ 16 – Εργατών
Καθαριότητας / πλή-
ρωμα απορ/φόρου

2 μήνες 10

ΔΕ 29 Καθαριότητας Σχηματάρι ΔΕ 29 – Οδηγών
Αυτοκινήτων

2 μήνες 1

ΥΕ 16 – Εργατών Καθαριότητας / πλήρωμα απορριμματοφόρου (10)

ΔΕ 29 – Οδηγών Αυτοκινήτων (01

Αριθμός Ατόμων: 11

Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

ΥΕ16-Εργατών 
Καθαριότητας

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 5 του Ν. 2527/97.
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Κωδικός Θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

ΔΕ29- Οδηγών 
Αυτοκινήτων

1. Απολυτήριο Λυκείου ή Δίπλωμα  επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. 
ειδικότητας α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή 
υποψηφίων  οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ ή  Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ 
ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή Απολυτήριος 
Τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων  
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας  του ΟΑΕΔ 
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος Σχολικής 
Μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης συναφούς ειδικότητας. 

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα τυπικά αυτά προσόντα, γίνονται δεκτοί 
και υποψήφιοι με απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου).  Και 

2. Επαγγελματική Άδεια οδήγησης Γ΄ ή  Δ΄ κατηγορίας.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

2. Να έχουν την Υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
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.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 
παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα  μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν 
αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους 
και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν , τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
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 Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση 
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

 Υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 1599/1986, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι 
δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: 

α) ότι δεν 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.

β) ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή   
πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή.

δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό
τις δύο αυτές καταστάσεις.

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο 
(12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε 
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του 
εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε 
περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και 
την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ 
κατηγορίας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.

     Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 , Σχηματάρι και ειδικότερα στο γραφείο πρωτοκόλλου, αρμόδιο κ. 
Καλμπένη Δημήτριο,  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων (δηλ. από  22-
6-2018 μέχρι και 1-7-2018).

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
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Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών 
Καταστημάτων του Δήμου Τανάγρας συντασσόμενου κατ’ άρθρο 32 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 
(όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης, και στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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