ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ

Πζραμα, 03/08/2017
Αρ. Πρωτ.: 17972/12135

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Για πρόςληψη είκοςι δφο (22) ατόμων με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ
δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ δφο (2) μηνϊν
για τισ ανάγκεσ των υπηρεςιϊν»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ
87/Αϋ/7-6-2010).
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κϊδικασ Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν &
Κοινοτικϊν Τπαλλιλων» (ΦΕΚ 143/Αϋ/28-6-2017) περί πρόςλθψθσ προςωπικοφ για
κατεπείγουςεσ εποχικζσ ι πρόςκαιρεσ ανάγκεσ ΟΣΑ, με ςφμβαςθ εργαςίασ
οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ μζςα ςε
ςυνολικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν.
3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 14 και 21 του Ν. 2190/94 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ για
τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπωσ
ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν
4. Σθν με αρ. 102/2017 απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου με κζμα: «Ζγκριςθ
πρόςλθψθσ είκοςι δφο (22) ατόμων με δίμθνεσ ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου
χρόνου για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/07 όπωσ ιςχφει».
5. Σθν με αρικμ. πρωτ. 57328/21239/27-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΡΔ2ΟΡ1Κ-ΩΦ2) απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ περί νομιμότθτασ τθσ
ανωτζρω απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Περάματοσ.
6. Σθν από 5/7/2017 βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου
Περάματοσ για τθν φπαρξθ των ςχετικϊν πιςτϊςεων ςτουσ αντίςτοιχουσ Κ.Α. του
Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017.

Α ν ακο ιν ϊνε ι
Σθν πρόςλθψθ είκοςι δφο (22) ατόμων με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου διάρκειασ δφο (2) μθνϊν για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν και
ςυγκεκριμζνα τουσ εξισ, ανά υπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια ςφμβαςθσ,
1

αρικμοφ ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν
πρόςκετα) προςόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικόσ
θζςησ
101
102

103

104
105
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108
109

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θζςησ)
Τπηρεςία
Ζδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια
Τπηρεςίασ
ςφμβαςησ
ΔΗΜΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ
2 ΜΗΝΕ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΠΡΑΙΝΟΤ
ΔΗΜΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΩΝ
2 ΜΗΝΕ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΕΡΓΩΝ (JCB)
ΚΑΙ ΑΤΣΟΚΙΝ/ΝΗ
ΚΟΤΠΑ
ΔΗΜΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
2 ΜΗΝΕ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΗ Γϋ ι Εϋ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ
2 ΜΗΝΕ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΔΗΜΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΔΕ
2 ΜΗΝΕ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΣΙΣΩΝ
ΔΗΜΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
2 ΜΗΝΕ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΔΗΜΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΔΕ ΙΔΕΡΑΔΩΝ
2 ΜΗΝΕ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΔΗΜΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΔΕ ΠΛΑΚΑΔΩΝ
2 ΜΗΝΕ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΔΗΜΟ
ΠΕΡΑΜΑ
ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ
2 ΜΗΝΕ
ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ

Αριθμόσ
ατόμων
7
1

1

3
2
2
2
2
2

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ)
Κωδικόσ
Σίτλοσ ςπουδϊν
θζςησ
Και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα
101,
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου
104
ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου)
ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ. Απολυτιριοι
τίτλοι Γ' Γυμναςίου των ςχολικϊν περιόδων 1976-1977 ζωσ και 1979-1980 γίνονται δεκτοί
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102

103

105

α) Άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων ομάδασ Β' τάξθ Γ' ι
άδεια χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Α' ειδικότθτασ 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.3 τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 & όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1 τθσ Τ.Α. 71993/301/Φ113/3.7.2015 και
β) Άδεια μθχανοδθγοφ-χειριςτι μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων ομάδασ Ι' τάξθ Δ' ι
άδεια χειριςτι μθχανθμάτων ζργου (Μ.Ε.) ομάδασ Β' ειδικότθτασ 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 4.1 τθσ κατάταξθσ του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 & όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1 τθσ Τ.Α. 71993/301/Φ113/3.7.2015 και
γ) Ιςχφουςα επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ Γϋ (C) κατθγορίασ και
δ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ) και
ε) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ
ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου
ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου)
ι ιςοδφναμο απολυτιριο τίτλο κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριο
τίτλο Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν.
2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ χειριςτι.
α) Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου Γ’ ι C ι Γ'+Ε' ι CE κατθγορίασ (π.δ. 51/2012) και
β) Οποιοςδιποτε απολυτιριοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ Δευτεροβάκμιασ ι
μεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ
ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ
ή απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι
ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ
τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν.
2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν, μετά τθν απόκτθςθ τθσ παραπάνω άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου
και
γ) Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (ΠΕΙ).
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Ελαιοχρωματιςτϊν ι Ελαιοχρωματιςτι ι
Σεχνίτθ Ελαιοχρωματιςτι ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω
ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ
ι
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ
Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ
Επαγγελματικοφ Λυκείου ι χολισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ χολισ ι
Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ
του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ,
αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου
ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου)
ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και ςχετικι
εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν.
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Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Κτίςτθ ι Σοιχοποιϊν και Επιχριςμάτων ι
Εργαςιϊν Οπλιςμζνου και Αόπλου κυροδζματοσ ι Γυψαδόρου-οβατηι
ι Σεχνίτθσ
Οικοδομικϊν Εργαςιϊν (Κτίςτθσ πλινκοδομϊν - γφψου - επιχρίςματοσ - μονϊςεων ςκυροδζματοσ) ι Επικαλφψεων και Μαρμάρινων Εργαςιϊν ι Μαρμαροτεχνίασ ι Σεχνίτθσ
Μωςαϊκϊν και Πλακοςτρϊςεων ι Σεχνίτθσ Μωςαικϊν - Πλακοςτρϊςεων Σεχνίτθσ Λικοξόοσ Μαρμαράσ και Λικοχαράκτθσ ι Καλλιτεχνικισ Επεξεργαςίασ Μαρμάρου ι αντίςτοιχο πτυχίο ι
δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων: ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ
Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (ΣΕΕ) Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν, ι Ενιαίου
Πολυκλαδικοφ Λυκείου (ΕΠΛ) ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΣΕΛ) ι
χολισ
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι χολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν.3475/2006
ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου
ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου)
ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ
τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν.
2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και ςχετικι εμπειρία
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν.
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Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Μεταλλικϊν Καταςκευϊν ι υγκολλιςεων
και Μεταλλικϊν Καταςκευϊν ι Σεχνίτθσ Μεταλλικϊν Καταςκευϊν - Ταλοπινάκων και
Κουφωμάτων ι Σεχνίτθσ Επιμεταλλϊςεων
ι Σεχνιτϊν Μεταλλικϊν Καταςκευϊν
ι
Μεταλλουργίασ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν
μονάδων : ΙΕΚ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’
κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου πολυκλαδικοφ λυκείου ι τεχνικοφ επαγγελματικοφ λυκείου ι
χολισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ι Επαγγελματικισ χολισ ι τεχνικισ επαγγελματικισ
ςχολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν.
3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ.
ή
Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου
ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου)
ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι
απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του
άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και
αντίςτοιχθ εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν.
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Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα (άρκρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
1. Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν
2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν
εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςεωσ που επιλζγουν
3. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν &
Κοινοτικϊν Τπαλλιλων (καταδίκθ, υποδικία, δικαςτικι ςυμπαράςταςθ κλπ.)
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Ειδικότερα, ο υποψιφιοσ με τθν αίτηςή του ςτθν οποία κα αναφζρεται εκτόσ από τα
προςωπικά του ςτοιχεία, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ΑΜΑ, κακϊσ και αντίγραφα των ςχετικϊν
4

εγγράφων (ζγγραφο ςτο οποίο να φαίνεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κακϊσ και ζγγραφο από το
ΙΚΑ όπου κα φαίνεται ο αρικμόσ Μθτρϊου ΙΚΑ) πρζπει να υποβάλει:
1. Αίτηςη
2. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων αςτυνομικήσ ταυτότητασ
3. Πιςτοποιητικό Οικογενειακήσ Κατάςταςησ
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν – όπου απαιτείται, ςε περίπτωςθ πτυχίου
ι τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ, επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα και αντιςτοιχία/ιςοτιμία.
5. Αποδεικτικά εμπειρίασ ςτο αντικείμενο τησ ειδικότητασ - όπου απαιτείται
6. Τπεφθυνη δήλωςη του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν ζχουν κϊλυμα
διοριςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Ν. 3584/07 (δεν ζχουν καταδικαςτεί,
δεν είναι υπόδικοι για εγκλθματικι δράςθ, δεν ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ
δικαιϊματα, δεν τελοφν υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ).
7. Τπεφθυνη δήλωςη του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι: α) πλθροφν τα γενικά
προςόντα διοριςμοφ που προβλζπονται για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ του
πρϊτου μζρουσ του Ν. 3584/07, β) ζχουν τθν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα
που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ που επιλζγουν
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Πρόςφατη βεβαίωςη ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίασ. Η θμερομθνία
ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο από πζντε (5) εργάςιμεσ
θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. Ο
υποψιφιοσ πρζπει να είναι άνεργοσ ζωσ και τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ανωτζρω
βεβαίωςθσ. Αποκλείεται θ απόδειξθ με υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ και κάρτασ
ανεργίασ.
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ανάρτθςθ τθσ ανακοίνωςθσ να γίνει ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ
καταςτιματοσ του Διμου Περάματοσ, ςυνταςςομζνου πρακτικοφ ανάρτθςθσ, ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου Περάματοσ και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ».
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ με ςυνθμμζνα τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Δήμοσ
Περάματοσ, Λ. Δημοκρατίασ 28 Σ.Κ. 188 63 Πζραμα, απευκφνοντάσ τθν: ςτο Σμήμα
Ανθρϊπινου Δυναμικοφ (τθλ. Επικοινωνίασ: 210 4092210, 210 4092209, 210
4092215).
Η προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων είναι πζντε (5) εργάςιμεσ ημζρεσ και αρχίηει
από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτο κατάςτθμα
του Διμου μασ, ιτοι από 07/08/2017 μζχρι και την 11/08/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

ΛΑΓΟΤΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
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