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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την  υπ’  αριθμ.  53/2018  απόφαση  Δ.Σ.,  ανακοινώνει  ότι  θα  προσλάβει  προσωπικό  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των  αναγκών  της  επιχείρησης  για  εποχιακές  και  πρόσκαιρες  ανάγκες  για  τις  εξής  κατά  αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΥπαλλήλων υποδοχής ΔΕ 3 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 Τρεις (3) μήνεςΕργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ 1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 Τρεις (3)μήνεςΕργάτες καθαριότητας ΥΕ 2 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 Τρεις(3)μήνες

Νυχτοφύλακας ΥΕ 1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997 Δύο (2) μήνες
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,  υποδικία,  δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής  ή  των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν  από  αυτά  δεν  προκύπτει  η  ημερομηνία  γέννησης  πρέπει  να  προσκομισθεί  και  πιστοποιητικό  γέννησης.
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2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού 
Κώδικα:  α) ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  κακούργημα  και  σε  οποιαδήποτε  ποινή  για  κλοπή,  υπεξαίρεση  (κοινή  και  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 οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  στην  οποία  να  δηλώνει  ο  υποψήφιος  αν  τους 
τελευταίους  δώδεκα  (12)  μήνες  από  την  υποβολή  της  αιτήσεώς  του  έχει  απασχοληθεί  σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του  εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος)  έχει  κώλυμα πρόσληψης ή όχι.  Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να 
δηλώνει  την  υπηρεσία  στην  οποία  απασχολήθηκε  και  την  ακριβή  χρονική  διάρκεια  της 
απασχόλησής του (έναρξη και λήξη). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν σε διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της σύμβασης έχει συμπληρώσει οκτάμηνη απασχόληση και 
αν υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/04  και κατά συνέπεια η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων στο Δήμο, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών,  δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη της τελευταίας σύμβασης που είχε με το Δήμο.

5. Κυρωμένο  φωτοαντίγραφο  του  τίτλου  των  σπουδών τους.  Σε  περίπτωση  πτυχίου  ή  τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
6. Πιστοποιητικό του  οικείου  Δήμου  ή  Κοινότητας  για  τη  μόνιμη  κατοικία του  υποψηφίου  (Ν. 2647/1998 άρθρο 4. παρ 5). 
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

8. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
9. Αποδεικτικά εμπειρίας 

10. Η παρούσα να αναρτηθεί:
α) στον Πίνακα Ανακοινώσεων της δημοτικής εταιρείας, β) στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Στομίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Εταιρείας  (Δ/νση:  Στόμιο  Λάρισας, τηλ: 2495350210) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Κρανιώτη Καλλιόπη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι  ενδιαφερόμενοι  θα υποβάλλουν την αίτησή τους και  τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της.
                  

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Γκουντάρας Αντώνιος
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