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Νίκαια, 12/01/2021
Αρ. Πρωτ.:
788

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (Α’ 256).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών Υπαλλήλων, όπως
ισχύουν
4. Τον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου (ΦΕΚ 3334/Β’/27-12-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020 (Α’ 256)
6. Το µε αρ.πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
7. Την µε αρ. πρωτ.: 351/08-01-2021 βεβαίωση του ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης
πιστώσεων στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2021 του ∆ήµου µας
8. Τις ανάγκες των ∆ήµου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την
κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας
υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
9. Την υπ’ αριθµ. 1/12-01-2021 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: Ψ604ΩΚΑ-ΗΨΣ) του ∆ήµου Νίκαιας-Αγ.
Ι. Ρέντη, που αφορά στην έγκριση πρόσληψης τριάντα εννέα (39) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης εργασίας
τους έως και 05-07-2021
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
τριάντα εννέα (39) ατόµων στο ∆ήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την κάλυψη της
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της
δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριµένα,
ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε
τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Αριθµός
ατόµων

Χρόνος απασχόλησης

101

∆ήµος ΝίκαιαςΑγίου Ιωάννη Ρέντη

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

31

Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 05-07-2021

102

∆ήµος ΝίκαιαςΑγίου Ιωάννη Ρέντη

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΗΠΩΝ

5

Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 05-07-2021

103

∆ήµος ΝίκαιαςΑγίου Ιωάννη Ρέντη

ΥΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ

2

Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 05-07-2021

104

∆ήµος ΝίκαιαςΑγίου Ιωάννη Ρέντη

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

1

Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 05-07-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Α. ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997
Β. Εµπειρία στον οικείο φορέα ίδιας ειδικότητας

102

Α. ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997
Β. Εµπειρία στον οικείο φορέα ίδιας ειδικότητας

103

Α. ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997
Β. Εµπειρία στον οικείο φορέα ίδιας ειδικότητας
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α. Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ’ Τάξης Β’ του Π.∆.
31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α’ Ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε.
2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/05-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 519/06-032013/τ. Β’) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

104

Β. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας (Π.∆.51/2012) όπως ισχύει
Γ. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
∆. Ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Ε. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή ειδικοτήτων Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου
ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολής
Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια
µηχανοδηγού-χειριστή.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Μεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε
συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ΣΤ. Εµπειρία στον οικείο φορέα ίδιας ειδικότητας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες µε τα αναωτέρω προσόντα)
Α. Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ’ Τάξης Β’ του Π.∆.
31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α’ Ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε.
2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/05-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 519/06-032013/τ. Β’) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Β. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας (Π.∆.51/2012) όπως ισχύει
Γ. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
∆. Ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Ε. Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος κατώτερης αναγνωρισµένης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής
ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, , ο οποίος οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια
µηχανοδηγού-χειριστή.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της
άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου
είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
ΣΤ. Εµπειρία στον οικείο φορέα ίδιας ειδικότητας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες µε τα αναωτέρω προσόντα)
Α. Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ’ Τάξης Β’ του Π.∆.
31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α’ Ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε.
2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/05-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 519/06-032013/τ. Β’) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Β. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας (Π.∆.51/2012) όπως ισχύει
Γ. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
∆. Ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ε. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή.
ΣΤ. Εµπειρία στον οικείο φορέα ίδιας ειδικότητας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες µε τα αναωτέρω προσόντα)
Α. Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Γ’ Τάξης Β’ του Π.∆.
31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α’ Ειδικότητας 2 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε.
2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/05-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 519/06-032013/τ. Β’) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Β. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή ( C ) κατηγορίας (Π.∆.51/2012) όπως ισχύει
Γ. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
∆. Ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Ε. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της
παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή.
ΣΤ. Εµπειρία στον οικείο φορέα ίδιας ειδικότητας
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.∆. 113/2012, εφόσον στην νέα αυτή
άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν
σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για όλους τους κωδικούς θέσης λαµβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η
απασχόληση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στον οικείο φορέα, ήτοι
στο ∆ήµο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, στην ίδια ειδικότητα.
Σε περίπτωση µη εύρεσης υποψηφίου µε εµπειρία στον φορέα µας στην ίδια ειδικότητα, δύναται
να προσληφθεί υποψήφιος µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην ίδια ειδικότητα άλλου φορέα.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως αυτά
αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Β, καθορίζεται µε βάση την εµπειρία:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας)
Μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

…

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση στην ίδια ειδικότητα του οικείου ∆ήµου που έχει διανυθεί
µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (η αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου)
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση (η αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου)
3. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
5. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται)
6. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης και ΠΕΙ (όπου απαιτείται)
7. Φωτοαντίγραφο κάρτας ψηφιακού ταχογράφου (όπου απαιτείται)
8. Σχετικά µε την απόδειξη εµπειρίας, όπως δηλώνεται στην αίτηση:
α) στον οικείο φορέα : η εµπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα
από την υπηρεσία.
β) σε άλλον φορέα : ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει : βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί
της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης
Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στον χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του ∆ήµου, στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον διαδικτυακό τόπο
του ∆ήµου www.nikaia-rentis.gov.gr.
Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου θα αναρτηθεί και η αίτηση καθώς και η υπεύθυνη
δήλωση που θα πρέπει να συµπληρώσουν οι ενδιαφερόµενοι.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση της
παρούσας Ανακοίνωσης (οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου) και να τις
υποβάλουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
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ΑΔΑ: ΨΘΒ0ΩΚΑ-ΤΚΘ
είτε στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (πληροφορίες στα
τηλ. 2132075370,372) την Τετάρτη 13-01-2021 και την Πέµπτη 14-01-2021 και ώρες
αποκλειστικά 08.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ.
είτε
ηλεκτρονικά
στην
ακόλουθη
διεύθυνση:
prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr, από Τετάρτη 13-01-2021 και ώρα 08:00 π.µ. έως και Πέµπτη 1401-2021 και ώρα 23:59 µ.µ..

Αιτήσεις µε ηµεροµηνία και ώρα εκτός του προβλεπόµενου άνω χρονικού διαστήµατος, θα
απορριφθούν ως εκπρόθεσµες.
Η αίτηση συµµετοχής, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση που θα υποβληθούν
ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζονται υπογεγραµµένες, µε φυσική
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η Υπηρεσία επεξεργαστεί τις αιτήσεις, θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα
σύµφωνα µε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και βάσει του κριτηρίου της εµπειρίας όπως ανωτέρω
περιγράφεται.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων, στους πίνακες κατάταξης, για θέσεις που τυχόν
υπολείπονται για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού ανά ειδικότητα, η σειρά µεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.
Ανάρτηση πινάκων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας, www.nikaia-rentis.gov.gr., ενώ θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της
υπηρεσίας.
Πρόσληψη
Το προσωπικό προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µετά
την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό
οργάνου.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε
άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ
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