
 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                           Διδυμότειχο   19 -9 -2016
       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                               Αριθ. Πρωτ.: 13728  
              ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
       ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2016

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τις αριθ. 54/2016 & 177/2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου, περί καθορισμού των

ειδικοτήτων.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2318/τ.Β΄/17-10-2011) όπως ισχύει σήμερα.
5. Την αριθ. 13091/8-9-2016 βεβαίωση της Διευθύντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διδυμοτείχου, για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων.

Ανακοινώνει

       Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΝΟΣ (1)
ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Διδυμοτείχου,
που εδρεύει στο Διδυμότειχο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος

Διδυμοτείχου
Διδυμότειχο

Ν. Έβρου
ΔΕ Ξυλουργών 8 μήνες 1

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: όπως αυτά αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωσή μας, την οποία μπορείτε

να την βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας ( www  .  didymoteicho  .  gr)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
 Για τη θέση με κωδικό 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα
πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν , οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των
Δήμων του Νομού Έβρου.
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

        Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την
υποβάλουν,  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:  Βασιλέως  Γεωργίου  &  Ορφέως,
απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Διδυμοτείχου υπόψιν κ. Σταυρούλας Σαραντάκη (τηλ.
επικοινωνίας: 25533-50617). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

        Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει  από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησης  της  στο  κατάστημα  της  υπηρεσίας  μας  και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  δημοτικού
καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία  λήγει  με  την  παρέλευση  ολόκληρης  της  τελευταίας  ημέρας  και  εάν  αυτή  είναι  ,  κατά  νόμο,
εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

                                                                                                      ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
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