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ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
YΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Πύλη Τρικάλων
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
Ο ∆ήµος Πύλης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν. 3584/2007 και
ύστερα από την υπ’ αριθ. 106/2018 απόφαση του ∆.Σ και µε την αριθ. πρωτ.: 1122/63392/7-52018 έγκρισης νοµιµότητας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών, συνολικού αριθµού δέκα (7) ατόµων, προς κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆ύο (2) µήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Βιβλιάριο Υγείας
3. Επίσηµο έγγραφο απόδειξης ΑΦΜ
4. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαµους
5. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να
µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί
τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, που
συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν
απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία η νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 µε
την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.
Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν
και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πύλης (∆/νση: Ηρώων 1940-1)
και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέσα σε

προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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