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Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες
πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω , 2017  

 

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας,

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
2.Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 206 του Ν. 3584/2007 "Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", έτσι όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει
4.Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄/27.10.2011) "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015"
5.Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/11.05.2015 (ΦΕΚ 47 τ.Α΄), που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκειας δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την
κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας
6. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/16.12.2015) 
7. Την υπ΄αριθμ.71/2017 (α.π. ΑΣΔΑ 1570/16.05.2017 και AΔΑ: Ω9ΕΟΟΡΕΓ-ΞΨΚ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ με την οποία
εγκρίνεται η πρόσληψη διαφόρων ειδικοτήτων, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω, για
χρονικό διάστημα τρεις (3) μήνες
8. Την με αριθμ. πρωτ. 41155/15308/14.06.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΔΘΟΡ1Κ-8ΗΨ) απόφαση του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που αφορά στην έγκριση των ως άνω προσλήψεων πενήντα οκτώ (58) διαφόρων ειδικοτήτων (α.π. ΑΣΔΑ 2062/15.06.2017)
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1532/15.05.2017 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, ότι έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις
στον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017 για την πρόσληψη του προσωπικού ΙΔΟΧ στους Κ.Α. 30.6041 και Κ.Α. 30.6054.0001 
10. Την με αριθμ. πρωτ. 2114/20.06.2017 (ΑΔΑ:ΩΒ27ΟΡΕΓ-ΘΔ1) ανακοίνωση για την  πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δυόμισι (2,5) μήνες για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους - 'Ορους  Αιγάλεω, συνολικού
αριθμού  είκοσι εννέα (29) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων
11. Την με αριθμ. πρωτ. 2573/ 6.7.2017(ΑΔΑ: 7Σ0ΙΟΡΕΓ-ΣΦΝ) ανακοίνωση πρόσληψης  ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος  Έργου τύπου JCB -
Εκσκαφέας - φορτωτής, διότι  η θέση δεν καλύφθηκε  από την προαναφερόμενη ανακοίνωση 
12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών  Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του ΑΣΔΑ (ΦΕΚ 1343/21.04.2017 τ. Β')
13.Τον προγραμματισμό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών για όλη την αντιπυρική περίοδο, το συντονισμό και την
επίβλεψη των εξωτερικών συνεργείων που θα περιπολούν με βάρδιες στο Ποικίλο Όρος - Όρος Αιγάλεω

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δυόμισι μήνες από την
ημερομηνία απόφασης πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας, στο πλαίσιο της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω, 2017  συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29)
ατόμων, με τις εξής ειδικότητες:

1. Τέσσερις  (4) Οδηγοί με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας

2. Ένας (1) Οδηγός με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

3. Εννέα (9) Οδηγοί  με δίπλωμα Οδήγησης Β΄Κατηγορίας

4. Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου - τύπου JCB - (Εκσκαφέας - Φορτωτής)

5.  Έντεκα (11)  Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

6. Τρεις  (3) Απόφοιτοι ΙΕΚ  με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με
αντίστοιχη εμπειρία

 Σύνολο: 29 άτομα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Να είναι Έλληνες πολίτες

Να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Άδεια Οδήγησης αντίστοιχης Κατηγορίας και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου, όπου απαιτείται

 

ΑΔΑ: ΨΕΓ5ΟΡΕΓ-Ω2Κ



- Άδεια Χειριστή Μηχανήματος Έργου για το Μηχάνημα τύπου JCB - εκσκαφέας Φορτωτής (ΠΔ 31/1990)

- Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών, για τους αποφοίτους ΙΕΚ, τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Οδηγούς

- Για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής:

1. Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτήτων Υπαλλήλων (Ν.
3584/2007)

4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

6. Άδεια Οδήγησης αντίστοιχης Κατηγορίας και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου, για τη θέση του Οδηγού

7. Άδεια Χειριστή Μηχανήματος Έργου για το Μηχάνημα τύπου JCB - Εκσκαφέας Φορτωτής (ΠΔ 31/1990), για τη θέση του Χειριστή

8. Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών, όπου απαιτείται

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (Εθνικής Αντιστάσεως
65, Περιστέρι), στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου και στο πρόγραμμα ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της
ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων, ήτοι από 27 έως και 31 Ιουλίου στα γραφεία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
(ΑΣΔΑ),  Εθνικής Αντιστάσεως 65, (πεζόδρομος Περιστερίου) 1ος όροφος, Γραφείο Προσωπικού, από 9:30 έως 14:30, τηλ. 210 5745826.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων που είναι απαραίτητες για την
ολοκλήρωση του προγράμματος της πυρασφάλειας, θα παραταθεί η προθεσμία για άλλες τρεις (3) ημέρες.

Η πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης, δεν υπόκεινται σε κριτήρια και διαδικασία του ΑΣΕΠ.

 

Ο Πρόεδρος 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη ( )

::Α .Τ.Π.Π. ( ) ::Τμ Διοικητικώ ν  Υπηρεσιώ ν  ( )
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