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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Για την πρόςληψη εργατικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ
ζωσ πζντε (5) ημερομίςθια κατ΄ατομο το μήνα

Ο AΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΧΩΒΑ- ΑΝΣΙΚΤΡΑ
ϋΕχοντασ υπόψθ:
1.

Σθν αρ. 96/2017 απόφαςθ Δθμάρχου με κζμα « οριςμόσ Αντιδθμάρχων

& μεταβίβαςθ

αρμοδιοτιτων

κακϋφλθν και κατά τόπον»
2.

Σο άρκρο 59 «Αντιδιμαρχοι» του Ν. 3852/2010

3.

Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του
άρκρου 1 του Ν. 3812/2009 και ςυμπλθρϊκθκε με τθν περίπτωςθ κϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) με τθν οποία προςτζκθκε περ. κ ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2
του Ν. 3812/2009, με τθν οποία παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ Διμουσ να προςλαμβάνουν εργατικό και
τεχνικό προςωπικό μζχρι πζντε (5) θμερομίςκια κατϋατομο το μινα, εφόςον θ ςχετικι δαπάνθ προβλζπεται
ςτουσ προχπολογιςμοφσ τουσ.

4.

Σισ διατάξεισ τθσ υποπ. 1 τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 του Ν. 4071/2012, από τθν οποία προκφπτει ότι οι Διμοι με
πλθκυςμό μζχρι δζκα χιλιάδεσ (10.000) κατοίκουσ δφναται να απαςχολοφν μθνιαίωσ ζωσ δζκα (10) άτομα

5.

Σθν υπϋαρικμ. 21097/28.05.2012 (αρικ. 37) εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν

6.

Σο με αρ. πρωτ. 19374/24.06.2015 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ περί
ελζγχου αποφάςεων ΟΣΑ αναφορικά με τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου,
ςτο οποίο – μεταξφ άλλων- αναφζρεται : ϋϋ2. Ομοίωσ και θ πρόςλθψθ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ζωσ πζντε
θμερομιςκίων τον μινα (άρκρο 210 ΚΔΔΤ) όπωσ ιςχφει) ζχει

εξαιρεκεί από τθν ζγκριςθ οποιουδιποτε

οργάνου……...ϋϋ
7.

Σθν αρ.19/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, περίϋϋ Πρόςλθψθ προςωπικοφ με θμερομίςκιο, με βάςθ
τισ διατάξεισ τθσ περ. κϋπαρ. 2 του άρ. 12 του Ν. 4071/2012 ( μζχρι πζντε θμερομίςκια το μινα),,

8.

Σισ ανάγκεσ του Διμου για τον μήνα Ιοφνιο 2017, οι οποίεσ δεν μποροφν να αντιμετωπιςκοφν με άλλο τρόπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι κα προςλάβει εργατικό προςωπικό για απαςχόλθςθ μζχρι πζντε (5) θμερομίςκια κατϋατομο για τον μινα ΙΟΤΝΙΟ
2017 , ςυνολικοφ αρικμοφ

δζκα (10) ατόμων,

προκειμζνου

να απαςχολθκοφν ςε πρόςκαιρεσ ι εποχικζσ ι

κατεπείγουςεσ ανάγκεσ οι οποίεσ κα διαπιςτϊνονται κάκε φορά με τθν απόφαςθ του αρμοδίου προσ διοριςμό
οργάνου, για τον εξισ κατά αρικμό ατόμων, ειδικότθτεσ, με τα αντίςτοιχα ειδικά τυπικά προςόντα και αρικμό
θμερομιςκίων:
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
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Δεν
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5/άτομο
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ο

Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν το 18 ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και να μθν ζχουν υπερβεί το 65ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλουν υποχρεωτικϊσ τα εξισ δικαιολογθτικά:
-Αίτθςθ.( Να αναφζρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αρικμόσ Μθτρϊου ΙΚΑ)
-Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ
- Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ
-Τπεφκυνθ διλωςθ ότι πλθροφν τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ του
πρϊτου μζρουσ ου ν. 3584/2007.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα του Διμου (Δ/νςθ: 10θσ Ιουνίου 28,
ΔΙΣΟΜΟ 32005) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Αρμόδια για τθν παραλαβι είναι θ κ. Καρβοφνθ Μορφία (τθλ:
2267350105).
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ και τα δικαιολογθτικά μζςα ςε προκεςμία πζντε

(5) εργάςιμων

θμερϊν από τθν ανάρτθςι τθσ ςτον χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου (ιτοι μζχρι και τθν 12.06.2017 )

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ
ΔΙΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΑΝΣΙΚΤΡΑ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΓΟ

