
                               
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                            Γύθειο  07/11/2014 

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΝΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ.:   23088       

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Γύθειο 

Τ.Κ.: 23200 

Πληροφορίες: Μπουνάκος Θεόδωρος 

Tηλ: 2733360357 

FAX: 2733360351  

e mail: teobounakos@1315.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' 

άτομο το μήνα Νοέμβριο 2014 

 

Έχοντας  υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α77-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

2) Τις διατάξεις της περίπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» η 

οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3812/2009, όπως ισχύει, για την απασχόληση 

εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα. 

 

3) Τις διατάξεις του άρθρο 210 του ν. 3584/07, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν 

εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική 

δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. 

 

4) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 

4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις 

των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους 

Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους 

προϋπολογισμούς τους. 

 

5) Τα υπ. αρίθ. 23271/16-10-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα 

με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις 

διατάξεις του άρθρου2 10 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 

12 του ν. 4071/2012 αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι οποίες δεν 

δύνανται εν πολλοίς να προγραμματιστούν, η δε χρονική διάρκεια απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός. 

 

6) Την αρίθ. 260/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου η οποία εγκρίθηκε με την αρίθ. 

πρωτ. 86958/5564/9-10-2014  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

 

7)Τις ανάγκες στο Δήμο μας για τον μήνα Νοέμβριο του 2014 οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 

με άλλο τρόπο  
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Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως είκοσι  (20) ατόμων τον μήνα Νοέμβριο 2014  για 

απασχόληση πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας 

ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά 

προσόντα και αριθμό ημερομισθίων: 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

Εργάτες 

γενικών 

καθηκόντων 

 

Έως 20 

 

Δεν απαιτούνται  

 

Έως 5 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 

που επιλέγουν. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση), 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση  στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Και 

Διοικητικής Μέριμνας στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Γύθειο  από Τρίτη 11-11-2014 έως και 

Πέμπτη  13-11-2014 και ώρες από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

 

 

  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

Ανδρεάκος Πέτρος 

 

 


