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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2017
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Ο ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «Σύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ
επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΕΚ 28 Α), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύνπλ θαη ύζηεξα από ηε κε αξηζ. 496/15-11-2016 απόθαζε ηνπ Δεµνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
Χεξζνλήζνπ, ην µε αξηζµ. πξση. 14875/29-11-2016 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο
Κξήηεο θαη ην µε αξηζµ. πξση. 38974/23-12-2016 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ,

Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά
δέθα (10) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ
ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, πνπ εδξεύεη ζηηο Γνύξλεο ηνπ Ν. Ηξαθιείνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ
αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα)
πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Κσδηθόο
ζέζεο

Τπεξεζία

Έδξα απαζρόιεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

101

Δήκνο Χεξζνλήζνπ

Γνύξλεο
Ν. Ηξαθιείνπ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΑ)

8 κήλεο

10

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κσδηθόο
ζέζεο

101

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

Δελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν.2527/1997).

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ
ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο
Υεξζνλήζνπ, Γνύξλεο Ν.Ηξαθιείνπ (Πξώελ Ακεξηθαληθή Βάζε Γνπξλώλ) Σ.Κ. 70014, Ληκ.
Υεξζνλήζνπ, απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ, ππόςε θαο παλάθε Έικαο θαη θαο
αξξή Δηξήλεο (ηει. επηθνηλσλίαο: 2813404663 θαη 2813404628 αληίζηνηρα).
Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε
βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
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Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη
αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή
ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ,
εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ
πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν,
εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε
εξγάζηκε εκέξα. πγθεθξηκέλα ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ αξρίδεη ζηηο 07.04.2017 (εκέξα
Παξαζθεπή) θαη ιήγεη ζηηο 18.04.2017 (εκέξα Σξίηε)
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο ζηελ
αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΣΕΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο
από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα - Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ
 Οξ.Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΕΠ) αιιά θαη ζηελ
ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη 
Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ
ΑΣΕΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ.Υξόλνπ ΟΥ.
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ
Χξόλνπ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «06-03-2017»] ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε
ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα
αλαξηεζεί ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ πνπ
εδξεύεη ε ππεξεζία, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Χεξζνλήζνπ www.hersonisos.gr. Οη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ
ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη
θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Πνιίηεο  Έληππα - Γηαδηθαζίεο 
Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ.Υξόλνπ ΟΥ.
Ο Γήκαξρνο
Μαζηνξάθεο Ισάλλεο
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