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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου και για χρονικό διάστημα δύο (2) μήνες για την κάλυψη
των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας του Ποικίλου Όρους- Αιγάλεω
Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
2. Tις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
3. Την 92/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ που αφορά στην
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου διάρκειας δύο (2) μήνες
4. Την υπ΄αριθμ. 13/2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν.
2190/1994 (συγκροτηθείσα με την πράξη οικ. 253/21/05/2012 Αναπληρωτή
Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας)
5. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 21762/30/05/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών που αφορά στην εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών
προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω
βουλευτικών εκλογών
6. Την με αριθ. πρωτ. 25301/22899/31/05/2012 απόφαση
του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου διάρκειας δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για
την αντιμετώπιση
των
έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, που
προέκυψαν από την επιτακτική ανάγκη πυρασφάλειας του Ποικίλου Όρους –
Αιγάλεω, ως εξής:
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 ΔΕ Οδηγοί (15)
 ΥΕ Εργάτες (5)
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
•
•
•

Να είναι Έλληνες πολίτες
Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του
Ν. 2527/1997

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
•
•
•

Αίτηση
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα
διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του ΑΣΔΑ
(Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3)
ημερών, από 14/06/2012 έως και 18/06/2012 στο Γραφείο Προσωπικού τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την
κάλυψη των θέσεων θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για άλλες
τρεις (3) ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο
Προσωπικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 210 5745826 (εσ. 130)

Η πρόσληψη προσωπικού της παραπάνω ειδικότητας της παρούσας ανακοίνωσης,
δεν υπόκειται σε κριτήρια και διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Α. Μποζίκας
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