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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» όπως ισχύουν, 
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, σύμφωνα με τις οποίες το εργατικό και 

τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα  
δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του Ν.2190/94, εφόσον η σχετική δαπάνη 
προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους, 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, με τις οποίες παραμένει σε ισχύ η παρ. 2 του 
άρθρου 12 του Ν.4071/2012, 

4. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.:2079/09-03-2016 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω 
προσωπικού, 

5. Τα υπ’αριθμ.23271/16.10.2012 και 24778/29.11.2012 σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
στα οποία αναφέρεται ότι η απόφαση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού έως πέντε 
ημερομισθίων το μήνα δεν θα πρέπει να προβλέπει χρονική διάρκεια απασχόλησης μεγαλύτερη του 
ενός (1) μηνός, 

6. Το υπ’αριθ.12940/04.04.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο διευκρινίζεται ότι από 
τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του π.δ. 164/2004 προβλέπεται η εξαίρεση από τους περιορισμούς του 
προεδρικού διατάγματος ειδικών κατηγοριών εργαζομένων λόγω της φύσης και του είδους της 
εργασίας τους, 

7. Το υπ’αριθ.19374/24-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
όπου διευκρινίζεται ότι η πρόσληψη εργατοτεχνικού  προσωπικού έως πέντε (5) ημερομισθίων το μήνα 
έχει εξαιρεθεί από την έγκριση οποιουδήποτε οργάνου, καθώς και ότι  από τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 12 του Ν.4071/2012 δεν προβλέπεται η λήψη σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού 
συμβουλίου, αλλά μόνο απόφαση Δημάρχου  
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσληψη εργατικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’άτομο το μήνα  
ΜΑΡΤΙΟ 2016, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και 
αριθμό ημερομισθίων: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). 5/άτομο 
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Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο 
έτος της ηλικίας τους. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

    Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.  
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των 
Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς και Μουρεσίου, συντασσομένου κατ’άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 
(όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, στο γραφείο του ΚΕΠ του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα και 
στον ιστοχώρο του προγράμματος ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημοτικό Κατάστημα 
στη Ζαγορά, ταχ. δ/νση: Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα στο Γραφείο 
Προσωπικού, αρμόδιος υπάλληλος ο κος Στεργίου Γεώργιος (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.106), εντός  
προθεσμίας έξι (6) ημερών, και συγκεκριμένα από Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 έως και την Τρίτη  15 Μαρτίου  
2016. 

 
 

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Κ.Α.Α. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΑΔΑ: 7Υ3ΣΩΡΚ-3Ι5


		2016-03-09T11:50:53+0200
	Athens




