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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού
έως πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ΄ατοµο το µήνα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 περίπτωση δ΄του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 και συµπληρώθηκε µε
την περίπτωση
κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α/11.04.2012) µε την οποία προστέθηκε περ. κ στις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 2 του Ν. 3812/2009, µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους ∆ήµους
να προσλαµβάνουν εργατικό και τεχνικό προσωπικό µέχρι πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ΄
άτοµο το µήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισµούς
τους.
3. Τις διατάξεις της υποπ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, από την οποία
προκύπτει ότι οι ∆ήµοι µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους δύναται
να απασχολούν µηνιαίως έως δέκα (10) άτοµα.
4. Την υπ΄αριθµ. 21097/28.05.2012 (αριθ. 37) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το µε αρ. πρωτ. 19374/24.06.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών &
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί ελέγχου αποφάσεων ΟΤΑ αναφορικά µε την
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο οποίο – µεταξύ
άλλων- αναφέρεται : ΄΄2. Οµοίως και η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως
πέντε ηµεροµισθίων τον µήνα (άρθρο 210 Κ∆∆Υ) όπως ισχύει) έχει εξαιρεθεί από την
έγκριση οποιουδήποτε οργάνου……...΄΄.
6. Την αρ.78/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί “Πρόσληψη προσωπικού
µε ηµεροµίσθιο, µε βάση τις διατάξεις της περ. κ΄παρ. 2 του άρ. 12 του Ν. 4071/2012
( µέχρι πέντε ηµεροµίσθια το µήνα)”
7. Τις ανάγκες του ∆ήµου για τον µήνα Ιούνιο2016, οι οποίες δεν µπορούν να
αντιµετωπισθούν µε άλλο τρόπο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι πέντε (5) ηµεροµίσθια
κατ΄ατοµο για τον µήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016 , συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, προκειµένου
να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα
διαπιστώνονται κάθε φορά µε την απόφαση του αρµοδίου ορος διορισµό οργάνου, για τον
εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό
ηµεροµισθίων:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
Πέντε(5)

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά

ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το 18
ο

65 έτος της ηλικίας τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
5/άτοµο

προσόντα
ο

έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
-Αίτηση.( Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ)
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους ου ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση

στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου

(∆/νση: 10ης Ιουνίου 28, ∆ΙΣΤΟΜΟ 32005) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδια για
την παραλαβή είναι η κ. Καρβούνη Μορφία (τηλ: 2267350105).
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία
τριών (3) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στον

χώρο ανακοινώσεων του

∆ήµου (ήτοι µέχρι και την 2-06-2016) .

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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