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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΗ
ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΣΡΙΜΗΝΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ )
ύμθυνα με ηην ςπ’ απιθμ. 157/2016 απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος Αμςνηαίος, ο Δήμορ
Αμςνηαίος θα πποβεί ζηην ππόζλητη έκηακηος πποζυπικού με ζσέζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος
οπιζμένος σπόνος, διάπκειαρ ηπιών (3) μηνών για ηιρ ανάγκερ ηηρ πςπαζθάλειαρ ηος Δήμος, ζύμθυνα με
ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 20 παπ.4 ηος Ν.2738/99 και ηος άπθπος 206 ηος Ν.3584/2007 καθώρ και ηος
άπθπος 41 παπ. 2 ηος Ν. 4325/2015 υρ εξήρ:
1. Δύο (2) αηόμυν ειδικόηηηαρ ΤΕ Επγαηών γενικών καθηκόνηυν
2. Ενόρ (1) αηόμος ειδικόηηηαρ ΔΕ Υειπιζηών μησανημάηυν έπγυν
(δίπλυμα και άδεια αζκήζευρ επαγγέλμαηορ)
Οι ςποτήθιοι ππέπει να έσοςν ηλικία από 18 έυρ 65 εηών, να μην έσοςν κώλςμα καηά ηο άπθπο 8
ηος ςπαλληλικού κώδικα ( δηλ. να μην έσοςν καηαδικαζηεί ή να μην είναι ςπόδικοι για εγκλημαηική
δπάζη ή να μην έσοςν ζηεπηθεί ηα πολιηικά ηοςρ δικαιώμαηα ) και να έσοςν ηην ςγεία και ηη θςζική
καηαλληλόηηηα πος ηοςρ επιηπέπει ηην εκηέλεζη ηυν καθηκόνηυν ηυν ανυηέπυ θέζευν.
Οι ενδιαθεπόμενοι θα ςποβάλλοςν ζσεηική αίηηζη , επιζςνάπηονηαρ:
1. Φυηοανηίγπαθο Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ.
2. Πιζηοποιηηικό Οικογενειακήρ καηάζηαζηρ.
3. Τπεύθςνη δήλυζη όηι πληπούν ηα γενικά πποζόνηα διοπιζμού πος πποβλέπονηαι ζηο ππώηο
μέπορ ηος Ν.3584/2007 και όηι ηοςρ πποηγούμενοςρ 12 μήνερ δεν έσοςν επγαζηεί με ηην ίδια
ειδικόηηηα ζηον Δήμο Αμςνηαίος (ο ςπολογιζμόρ ηος δυδεκαμήνος γίνεηαι με αθεηηπία ηο ηέλορ
ηηρ απαζσόληζηρ για ηην οποία ο ςποτήθιορ ππόκειηαι να πποζληθθεί και ππορ ηα πίζυ) και
δεν έσοςν κώλςμα ππόζλητηρ με ηπίμηνη ζύμβαζη, ζύμθυνα με ηο άπθπο 21 παπ.2 ηος
Ν.2190/1994.

4. Για ηοςρ ςποτήθιοςρ σειπιζηέρ μησανημάηυν, ηο δίπλυμα πος αναθέπεηαι ανυηέπυ, άδεια
αζκήζευρ επαγγέλμαηορ καθώρ και απολςηήπιο Λςκείος ή εξαηάξιος γςμναζίος και ελλείτει
αςηού απολςηήπιο Δημοηικού σολείος.
Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ςποβάλλοςν αίηηζη με ηα ζςνημμένα δικαιολογηηικά ζηο Γπαθείο
Πποζυπικού ηος Δήμος Αμςνηαίος (Γπηγ. Νικολαφδη 2 Αμύνηαιο, 40ρ όποθορ, ςπεύθςνη Ε.
Γευπγιάδος), εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από Γεστέρα 27/06/2016 έως Πέμπτη
30/06/2016.
Η παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ηος Δήμος Αμςνηαίος.
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