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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για ηην ππόζλητη πποζυπικού, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος
διάπκειαρ δύο (2) μηνών, για καλοκαιπινέρ πολιηιζηικέρ και άλλερ δπάζειρ ζηο Δήμο μαρ.

Ο Δήμαρχοσ Κερατςινίου Δραπετςώνασ
Ζχοντασ υπόψη :
1.Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 206 ηος Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) «Κώδικαρ
Καηάζηαζηρ Δημοηικών και Κοινοηικών, όπυρ ανηικαηαζηάθηκαν με ηην παπ. 2 ηος άπθπος 41 ηος
Ν.4325/2015 «Εκδημοκπαηιζμόρ ηηρ Διοίκηζηρ – Καηαπολέμηζη Γπαθειοκπαηίαρ και Ηλεκηπονική
Διακςβέπνηζη. Αποκαηάζηαζη αδικιών και άλλερ διαηάξειρ» .
2. Την πεπίπηυζη ιε ζηην παπ.2 ηος άπθπος 14 ηος Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α’/1994) «Σύζηαζη
ανεξάπηηηηρ απσήρ για ηην επιλογή πποζυπικού και πύθμιζη θεμάηυν διοίκηζηρ».
3. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 12 παπ. 22 ηος Ν. 4071/2012 «Ρςθμίζειρ για ηην ηοπική ανάπηςξη, ηην
αςηοδιοίκηζη και ηην αποκενηπυμένη διοίκηζη – Ενζυμάηυζη Οδηγίαρ 2009/50/ΕΚ».
4. Την ςπ’απιθ.183/2018 Απόθαζη ηος Δ.Σ.
5. Την ςπ’ απιθ. 38320/13903/18-05-2018 έγκπιζη ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ Αηηικήρ.
6. Την με απ. ππυη. 19976/23-05-2018 Ανακοίνυζη μαρ για ππόζλητη 29 αηόμυν εποσικού
πποζυπικού, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, διάπκειαρ δύο (2) μηνών
για καλοκαιπινέρ πολιηιζηικέρ και άλλερ δπάζειρ ζηο Δήμο μαρ.
7. Τιρ ςπ’ απιθ. 195, 206, 208, 213, 220 και 223/2018 Αποθάζειρ Δημάπσος πεπί ππόζλητήρ ηυν 29
πποαναθεπθένηυν αηόμυν από ηιρ ζςνολικά 77 ππογπαμμαηιζθείζερ ππολήτειρ ζύμθυνα με ηην
183/2018 Απόθαζηρ ηος Δ.Σ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ηην ππόζλητη – ζςνολικά ηπιάνηα οκηώ (38) αηόμυν εποσικού πποζυπικού, με ζύμβαζη επγαζίαρ
ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, διάπκειαρ δύο (2) μηνών, ηυν κάηυθι ειδικοηήηυν υρ εξήρ:
Κωδικός
θέσης

Διδικότητα

Αριθμός
ατόμων

Προσόντα

101

Παξθαδόξνη ΥΔ

5

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα

102

Καζαξηζηέο-θαζαξίζηξηεο ΥΔ

3

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα

103

Φύιαθεο ΥΔ

12

104

Μπνπθεηδίδεο ΓΔ

18

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Ξελνδνρεηαθήο
Δζηηαηνξηαθήο Τερληθήο ή Ξελνδνρεηαθώλ & Δπηζηηηζηηθώλ Υπεξεζηώλ ή
Υπεύζπλνο Μνλάδαο Σπζηεκαηνπνηεκέλνπ Δπηζηηηζκνύ (Catering) ή Δηδηθόο
Ξελνδνρεηαθώλ Υπεξεζηώλ & Τξνθνδνζίαο ή Ξελνδνρεηαθώλ Δπηζηηηζηηθώλ
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Δπηρεηξήζεσλ ή Ξελνδνρεηαθήο- Δζηηαηνξηθήο Τέρλεο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή
δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή
Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
ΔΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ
Τνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΤΔΚ) ησλ ηκεκάησλ ηνπ β.δ
151/1971 (ΦΔΚ 52Α'):
η) Ξελνδνρεηαθώλ Δπηζηηηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ
ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Γ' Γπκλαζίνπ.
ηη) Ξελνδνρεηαθήο- Δζηηαηνξηθήο Τέρλεο κνλνεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ
ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν Λπθείνπ.
ή
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ
(3) κελώλ.
ή
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην
ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980
απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο
Τερληθήο Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000
ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Δφο (2) μινεσ.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
1) Πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν.
2) Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων που κα τουσ ανατεκοφν.
3) Δεν πρζπει να ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (καταδίκθ, υποδικία,
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ).

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Αιτιςεισ γίνονται δεκτζσ μόνο ςτο Διμο Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ, Ελ. Βενιηζλου 200 (Σμιμα
Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ) από τθν Σετάρτθ 11-07-2018 ζωσ και τθν Παραςκευι 20-072018 και κατά τισ ϊρεσ 09:00π.μ – 14:00μ.μ.
Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 213-2074639, 640 και 635.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι – υπεφκυνθ διλωςι τουσ, πρζπει να υποβάλουν
υποχρεωτικά τα εξισ δικαιολογθτικά:
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1. Φωτοτυπία όλων των δικαιολογθτικϊν από τα οποία αντλοφν μόρια για τθν πρόςλθψι τουσ
(π.χ. βεβαίωςθ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ, οικογενειακι κατάςταςθ, εκκακαριςτικό, αναπθρία,
κατοικία, κλπ.).
2. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου ςπουδϊν (όπου απαιτείται).
4. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι δεν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ
Κϊδικα:
α) ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και
ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ,
απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ' υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ,
κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ
εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ,
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι
για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παρεγράφθκε,
γ) ότι δεν ζχουν, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί
θ ςτζρθςθ αυτι, ότι δεν τελοφν υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ
δ) ςτθν οποία να δθλϊνει ο υποψιφιοσ αν απαςχολικθκε ςε δθμόςια υπθρεςία ι ΝΠΔΔ τθσ παρ.
1, του άρ. 14 , του ν. 2190/94 με τθν ιδιότθτα του εποχιακοφ εργαηόμενου ι για κάλυψθ
περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν ι όχι προκειμζνου να κρικεί εάν αυτόσ ο υποψιφιοσ ζχει
κϊλυμα πρόςλθψθσ ι όχι.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ. ε περίπτωςθ που ζχει απαςχολθκεί να δθλϊνει τθν υπθρεςία ςτθν οποία
απαςχολικθκε και τθν ακριβι χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ του (ζναρξθ – λιξθ ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
και με εντολή του
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ

