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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Κύθηρα 21-06-2011
Αρ.Πρφη.: Φ5/40/2407

ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Πρόζληυης δέκα πένηε (15) αηόμφν με ζύμβαζη εργαζίας
ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ δύο (2) μηνών ηοσ Γήμοσ
Κσθήρφν.
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.2 εδαθ.ηε ηνπ Ν.3812/2009
«Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζν δεκόζην ηνκέα θα άιιεο
δηαηάμεηο » (ΦΔΚ 234/Α/28-12-2009)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 4 ηνπ Ν.2739/1999ΦΔΚ 180/Α/9-9-1999)
κε αληηθείκελν ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα αληηκεηώπηζε
θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηαθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ δηκήλνπ (2) ρξνληθήο
δηάξθεηαο .
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.3584/2007 « Κώδηθαο
Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνύ ΟΣΑ »
4. Σελ κε αξηζκ. 158/2011 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κπζήξσλ «Πεξί
πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν
(2) κελώλ »
5. Σν ππ΄αξηζκ. 21231/18079 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο –Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο –Γ/λζε Γηνίθεζεο , κε ην
νπνίν εγθξίλεηαη ε αλσηέξσ απόθαζε Γ.
6. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο.

Ανακοινώνει
Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ , ζπλνιηθά δέθα πέληε (15)
αηόκσλ , γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ , επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ
αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ κε ηηο εμήο εηδηθόηεηεο .
1. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ : Δργάηες Πσροπροζηαζίας
ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ : Γέκα (10)
ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ : Γύο μήνες
2. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ : Δργάηες Γενικών Καθηκόνηφν
ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ : Πένηε (05)
ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
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ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ : Γύο μήνες
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ
ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά επηθπξσκέλα :
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη αλ ηνπο
ηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ έρεη
απαζρνιεζεί ζε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα .
O ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθάκελνπ , κέζα ζην νπνίν ε απαζρόιεζε
ηνπ ππνςεθίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηώ (8) κήλεο, γηα λα
κελ έρεη θώιπκα πξόζιεςεο ,γίνεηαι με αθεηηρία ηο ηέλος ηης νέας
απαζτόληζης , γηα ηελ
νπνία
ν ππάιιεινο πξόθεηηαη λα
πξνζιεθζεί και προς ηα πίζφ .
Η Αλεξγία απνδεηθλύεηαη κε πρόζθαηη βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ.
3. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
4. Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε καδί κε ηα
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
ζην γξαθείν Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ
Κπζήξσλ εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ επόκελε ηεο αλάξηεζεο ηεο
ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ .
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΘΔΟΓΩΡΟ Γ. ΚΟΤΚΟΤΛΗ

