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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206, παπ. 1 ηος Ν. 3584/2007 όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει με ηο 
άπθπο 41 ηος Ν.4325/2015, (ΦΔΚ 47/η.Α /11-5-2015) «Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο 
Γηνίθεζεο - Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» και σςμπληπώθηκε από την παπ. 2 τος 

άπθπος 4 τηρ Ππάξηρ Νομοθ. Πεπιεσομένος (ΦΔΚ 102/ηΑ/26.08.2015) η οποία 
κςπώθηκε με το  άπθπο 9 τος Ν.4350/15. 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 12 ηος Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α’/11-04-2012) «Ρπζκίζεηο γηα 
ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε 
Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ». 

3. Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 58 και 59 ηος Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/07-06-2010) «Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο». 

4. Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ.2 ηος άπθπος 1 ηος Ν.3812/2009 (ΦΔΚ 234/η.Α’/28-12-2009) 
«Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 168-170 ηος Ν.3584/2007 (ΦΔΚ 143/η.Α’/28-06-2007) 
«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ». 

6.  Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 20 ηος Ν.2738/1999 (ΦΔΚ 180/η.Α’/09-09-1999) «πιινγηθέο 
Γηαπξαγκαηεύζεηο ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ 
ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σην απιθμ.281/2016 (ΑΓΑ:6Π6ΓΧΔΤ-Κ9Π) απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος Πξόζιεςεο 
Πξνζσπηθνύ δίκελεο ρξνληθήο δηάξθεηαο  ζηνλ  Γήκν Καζηνξηάο γηα ηελ θάιπςε 
αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2016».  

8. Σην απιθμ.118926/12-08-2016(ΑΓΑ:6Χ4ΓΟΡ1Γ-Ξ37) απόθαζη ηος Γενικού Γπαμμαηέα ηηρ 
Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ Ηπείπος-Δςηικήρ Μακεδονίαρ, ζύμθυνα με ηην οποία επικςπώθηκε η 
απιθμ. 281/2016 απόθαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 
 

   Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, διάπκειαρ δύν (2) 
κελώλ, ζςνολικά δέθα  (10) αηόμυν πος θα απαζσοληθούν για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοςζών 
εποσικών αναγκών (πςπαζθάλεια), υρ εξήρ:  
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Α/Α 
ΚΧΓΙΚΟ 

ΘΔΗ 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΔΙ 

1 101 ΤΕ  ΕΡΓΑΣΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 10 

ΤΝΟΛΟ 10 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Κσδηθόο 
Θέζεο  

 
 

             ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο ) 

101 
 

 

Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν. 2527/1997). 

 

 

 Οι ςποτήθιοι ηηρ  ειδικόηηηαρ ππέπει να είναι ηλικίαρ από 18 έσο 65 εηώλ.  
 Να έσοςν ηην ςγεία και ηη θςζική καηαλληλόηηηα πος ηοςρ επιηπέπει ηην εκηέλεζη ηυν καθηκόν-

ηυν ηηρ θέζευρ πος επιλέγοςν.  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ - ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλλοςν ζηο Δήμο Καζηοπιάρ (Γξαθείν 13 – Α’ όξνθνο), ηα 
παπακάηυ δικαιολογηηικά: 
1. Φση/θν  αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
2. Αίηεζε (σοπηγείηαι από ηην ςπηπεζία μαρ). 
3. Τπεύζπλε δήισζε (σοπηγείηαι από ηην ςπηπεζία μαρ). 

 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
  Ολόκληπη η ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηο σώπο ηυν ανακοινώζευν ηος δημοηικού καηαζηήμαηορ, 
ζηο Ππόγπαμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», καθώρ και ζηην ιζηοζελίδα ηος Δήμος.  

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι από 19-08-2016 μέσπι και ηη 26-08-2016. 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ  

9. α) Η ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος διάπκειαρ 
μέσπι δύν (2 ) μηνών, για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοςζών εποσικών αναγκών (πςπαζθάλεια) ,  
ππαγμαηοποιείηαι ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος Ν.3584/2007, όπυρ έσοςν 
ηποποποιηθεί και ιζσύοςν, θαη εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ θξηηεξίσλ 
πξόζιεςεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994 (ΑΔΠ).  

β) Σο πποζυπικό πος θα απαζσοληθεί με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού οπιζμένος σπόνος διάπκειαρ 

μέσπι δύν (2) μηνών, δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιεζεί κε όκνηα ζύκβαζε εληόο δώδεθα κε-

λώλ, όπσο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2738/1999. Δπίζεο 

έρεη θώιπκα ππέξβαζεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο κέζα ζην θξίζηκν δσδεθάκελν (παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994) γηα λέα απαζρόιεζε νθηάκελεο δηάξθεηαο.  

γ) Παξάηαζε, αλαλέσζε ή κεηαηξνπή ηεο ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απ-

ηνδηθαίσο άθπξε. 
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ΟΟ  ΓΓήήκκααξξρρννοο  ΚΚααζζηηννξξηηάάοο  

  

  

ΑΑΝΝΔΔΣΣΗΗ  ΑΑΓΓΓΓΔΔΛΛΗΗ  
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