
 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κιάτο  3 ΙΟΥNΙΟΥ 2016 

ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     Αριθ. Πρωτ:  8016 

∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου διάρκειας  έως δύο (2) µηνών 

 
Ο ∆ήµος Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 161/2016 (Α∆Α:ΩΚΨΙΩ1Θ-∆ΚΑ) 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ.44303/3084/31-
5-2016 (Α∆Α:ΨΛ87ΟΡ1Φ-ΒΑΞ) απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό 
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού 
αριθµού ενός (1) ατόµου - εργατών γενικών καθηκόντων (υδρονοµέων) κατηγορίας 
ΥΕ17, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών και 
συγκεκριµένα για την κάλυψη αναγκών ασφαλούς και ακίνδυνης λειτουργίας των 
κλειστών υπό πίεση αγωγών στην Υπηρεσία Άρδευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Στυµφαλίας, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά 
προσόντα και χρονική περίοδο: 
 
 

ΤΤΤοοοπππιιικκκήήή   
ΚΚΚοοοιιινννόόότττηηητττααα   

ΑΑΑρρριιιθθθµµµόόόςςς   
ΥΥΥδδδρρροοονννοοοµµµέέέωωωννν   

∆∆∆ιιιάάάρρρκκκεεειιιααα   ΑΑΑρρρδδδεεευυυτττιιικκκήήήςςς   
ΠΠΠεεερρριιιόόόδδδοοουυυ   

ΕΕΕίίίδδδοοοςςς   ΑΑΑπππααασσσχχχόόόλλληηησσσηηηςςς   
(((πππλλλήήήρρρηηηςςς   ήήή   ΜΜΜεεερρριιικκκήήή)))    

ΛΛΛαααύύύκκκαααςςς   
   

111   111666---666---222000111666      ///    333111---777---222000111666   πππλλλήήήρρρηηηςςς   

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Εργάτες Γενικών 
Καθηκόντων 

(υδρονοµέων) ΥΕ 17 

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5  παρ. 2 του Ν. 
2527/97). 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυµα υπέρβασης της 2µηνης απασχόλησης. 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για 

τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07  
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του 
∆ήµου Σικυωνίων (∆/νση: Γ.Γεννηµατά 2, ισόγειο, τηλ.:27423-60148) κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες και αρµόδια για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βλάσιος Γεωργίου. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ήµου.  

 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

Σπυρίδων  Π. Σταµατόπουλος 

ΑΔΑ: ΩΩ08Ω1Θ-ΕΔΞ
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