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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ∆ΙΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών
Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Τοπείρου
1.
2.

3.

4.

Έχοντας υπόψη,
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως
τροποποιήθηκαν µε την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως
αντικαταστάθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
Την υπ’ αριθµ. 12/472/24-01-2019 (Α∆Α: ΩΜ95ΩΗΨ-ΦΕΒ) απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί πρόσληψης προσωπικού για αντιµετώπιση
κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί
υποχρεωτικού ελέγχου νοµιµότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του
Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσληψη προσωπικού δίµηνης απασχόλησης και ειδικότερα έξι (6) ατόµων
για αντιµετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των
αναγκών της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης ως εξής :

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΕ Εργατών

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
6

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2
του Ν. 2527/97
2. Να πληρούν τα γενικά
προσόντα διορισµού που
προβλέπονται για τους

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆ύο (2) µήνες

ΑΔΑ: 692ΦΩΗΨ-Γ5Ν
µόνιµους υπαλλήλους του
πρώτου µέρους του
Ν.3584/2007.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες
πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να µην έχουν
καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα
πολιτικά τους δικαιώµατα)
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του
Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούµενους 12 µήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς
του ∆ηµοσίου τοµέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν
έχουν κώλυµα πρόσληψης µε δίµηνη σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.2
του Ν.2190/1994.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά
στο Γραφείο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Τοπείρου,
Ταχ. ∆/νση Εύλαλο Ξάνθης, µέσα σε προθεσµία πέντε ( 5 ) εργασίµων ηµερών και
συγκεκριµένα από ∆ευτέρα 04-03-2019 έως Παρασκευή 08-03-2019 στoν αρµόδιo
υπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα για ενηµέρωση των
ενδιαφεροµένων και θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
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