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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών 

 
Ο ∆ήµαρχος Λαγκαδά  

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 
 2. Τις      διατάξεις    του    Ν.3852/10     (ΦΕΚ   87  τεύχος Α΄, 7-6-10) Νέα 

Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα 
«Καλλικράτης». 

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».  
 4.Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο 
δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α/28.12.2009). 
 5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20 α του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 
54/Α/14.03.2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 
12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» και ισχύει µε το άρθρο 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11.05.2015) 
«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.».  
 6. Την υπ’ αρ. 331/21-11-2017 (Α∆Α : 7ΑΞ6ΩΛΛ-8ΒΓ) απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου περί «Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού (καθορισµός ειδικοτήτων) µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δίµηνης διάρκειας, για κάλυψη 
εποχικών αναγκών του ∆ήµου Λαγκαδά» . 
  7. Το µε υπ’ αρ. πρωτ. 80821 (σχετ.78159/2017) από 20-12-2017 (Α∆Α: 
ΩΣΝΥΟΡ1Υ-66Χ)  έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί 
ελέγχου νοµιµότητας της αριθ. 331/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαγκαδά.  
 8. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης στον προϋπολογισµό του έτους 2018 για 
την κάλυψη των αποδοχών της µισθοδοσίας των υπαλλήλων στους Κ.Α. 
02.45.6041.001,Κ.Α.02.45.6054.001, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ. ∆.Υ./12-
03-2018 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας.  
 9. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ.Β’/01-11-2012), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 830/τ.Β’/29-3-2016). 
 10.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου Λαγκαδά 
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Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

          Την   πρόσληψη, µε  σύµβαση εργασίας ιδιωτικού   δικαίου ορισµένου χρόνου, 
διάρκειας έως δύο (2) µηνών, συνολικά  δώδεκα  (12)   α τ ό µ ω ν  για την κάλυψη 
αναγκών της υπηρεσίας Νεκροταφείων σε όλες τις Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες του 
∆ήµου Λαγκαδά και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 Νεκροταφείων Λαγκαδάς 
ΥΕ 

Εργατών/εργατριών 
νεκροταφείων 

2 µήνες 12 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα 

101 
ΥΕ 

Εργατών/εργατριών 
νεκροταφείων  

 
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97. 

 

-  Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 
  έως 65 ετών. 
-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
- Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 
υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. 
 
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου 
προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα 
µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν 
απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τµήµα Ανθρώπινου 
∆υναµικού του ∆ήµου Λαγκαδά (∆/νση: Ν. Παπαγεωργίου 2, τηλ: 2394330229) 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 
των    λοιπών    ιδιοτήτων  τους   και της    εµπειρίας  τους οφείλουν να προσκοµίσουν, 
τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
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1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαµους) ή πιστοποιητικό 

γέννησης (για τους άγαµους) πρόσφατης έκδοσης . 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο δηµόσιο εντός 

δωδεκάµηνου (παραλαβή υποδείγµατος από την υπηρεσία µας). 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 

προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν.3584/07 
(παραλαβή υποδείγµατος από την υπηρεσία µας). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη  της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ήµου. 
 
                             Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
                                            ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

     

 

ΑΔΑ: ΩΒ09ΩΛΛ-ΝΒ6


		2018-03-14T11:41:12+0200
	Athens




