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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
«ΥΕ Δασοφυλάκων »
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ.
Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και της παρ.2 εδάφιο ιε του άρθρου 1 του
Ν. 3812/2009.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄, 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την υπ΄ αριθμ. 126/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.
4. Το αριθμ.πρωτ.: 26244 από 09/05/2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
5.Το αριθμ.πρωτ.Οικ.3449/05-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν.Δ/νση Αποκέντρωσης
& Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
6. Το αριθμ.πρωτ: 6293 Φ.702.15 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10.
8.Την αριθμ.πρωτ.:254/24-04-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ωραιοκάστρου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

Ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (07) ατόμων,

ΥΕ

Δασοφυλάκων διάρκειας έως τριών (3) μηνών για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών για την προστασία του δασοκτήματος για το έτος 2018 του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το
65ο έτος της ηλικίας τους.
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).
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1) Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένα άλλα
δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή
βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται
ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες
σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν
προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.
2) Πιστοποιητικό δήμου ή αρμόδιας ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης
των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), από το οποίο να προκύπτει ο
αριθμός των τέκνων
3) 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 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, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου
δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1
του ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την
αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική
διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την
υποβολή της αιτήσεώς του. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν
υφίσταται κώλυμα πρόσληψης λόγω υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης.
5) Φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το
έτος κτήσης του.(Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει
έως το 1980 ή τριτάξιου Γυμνασίου ισοδύναμος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής, ή
Ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής) καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τη Δ/νση Β/θμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής.
6) Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ ή δελτίο ενσήμων τριμήνου ΙΚΑ , στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός
μητρώου ΙΚΑ.
7) Εκκαθαριστικό της εφορίας ή έγγραφο της εφορίας, στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ
8) Έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο Α.Μ.Κ.Α.
Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ωραιοκάστρου στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατά το άρθρο
21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της ανακοίνωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου Ωραιοκάστρου (www.oraiokastro.gr)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση :
Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τις 10/05/2018 έως και τις
11/05/2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΒΟΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

