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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                        Αλίαρτος, 3-4-2019  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                      Αριθμ. Πρωτ.: 1973 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2019 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 

διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του  

άρθρου 25 του Ν. 4440/2016  (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α΄/7-2-2019). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012  «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). 

6. Την υπ΄ αριθμ. 27/14.02.2018 (ΑΔΑ: ΨΥΤΒΩΨ4-9ΟΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 
με θέμα: «Περί του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα έτους 2018, για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων». 

7. Την υπ’ αριθμ. 1444/31665/13.3.2018 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

8. Την υπ' αριθμ. οικ.11415/13.4.2018(ΑΔΑ:ΩΖΙΞ465ΧΘ7-8Ν4) Απόφαση του Υφυπουργού  Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η σύναψη τριών (3) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 13593/20-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων». 

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλιάρτου Ν.Βοιωτίας (ΦΕΚ 2231/Β΄/4.10.2011) και την υπ’ αριθμ. 
6611/06.11.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του  δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων περί ύπαρξης 
κενών θέσεων. 

11. Το Π.Δ. 17/2014  σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Αλιάρτου μετονομάστηκε σε Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων (ΦΕΚ 25/Α’/31-1-2014). 

12. Την με αριθμ. πρωτ. 168/10-1-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί ύπαρξης πιστώσεων 
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας  του υπό πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης. 
 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων που εδρεύει στην Αλίαρτο Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα των 
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 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 
Δήμος Αλιάρτου-

Θεσπιέων 
Αλίαρτος 

(Ν.Βοιωτίας) 
ΔΕ 30 Τεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες 1 

102 
Δήμος Αλιάρτου-

Θεσπιέων 
Αλίαρτος 

(Ν.Βοιωτίας) 

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  
(Εκσκαφέα-Φορτωτή) 

 
8 μήνες 1 

103 
Δήμος Αλιάρτου-

Θεσπιέων 
Αλίαρτος 

(Ν.Βοιωτίας) 
ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της 
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα 
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δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας 
διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες Έντυπα - 
Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ.Χρόνου ΣΟΧ. 

      Ολόκληρη η προκήρυξη (ΑΔΑ:60Θ5ΩΨ4-ΦΧΗ) με τον πίνακα Β΄, το ανωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με οδηγίες συμπλήρωσης των 
αιτήσεων και έντυπα αιτήσεων, μπορούν να αναζητηθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.aliartos.gov.gr και μέσω του 
Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού-Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (ΤΗΛ. 2268350214) 
     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 
Αλιάρτου-Θεσπιέων, οδός Λεωφόρος Αθηνών, Αλίαρτος Βοιωτίας, Τ.Κ. 32001 και ειδικότερα στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού-
Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού. 
      Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η 
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) 
ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Δηλαδή από Παρασκευή 05/04/2019 έως και 
Δευτέρα 15/04/2019. 

       
 

Ο Δήμαρχος 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 
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