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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Για την πρόσληυη εργατοτετνικού προσφπικού μέτρι και πέντε (5) 

ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα επτέμβριο 2018 
 

Έτοντας σπ’ όυη:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  210 ηνπ Ν. 3584/2007 (Α΄143) ζύκθσλα κε ην 

νπνίν νη Γήκνη κπνξνύλ λα απαζρνινύλ εξγαηηθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό 

κέρξη θαη πέληε εκεξνκίζζηα  θαη΄ άηνκν ην  κήλα  κε ηελ πξόβιεςε ζρεηηθήο 

δαπάλεο, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

4071/2012 « Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ». 

3. Σελ ππ΄αξηζκ. 37/νηθ. 21097/28.05.2012 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ κε ζέκα: «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4071/2012 (Α΄ 85), 

ζε ζέκαηα πξνζσπηθνύ ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ». 

4. Σελ ππ΄ αξηζ. 40/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ. 

5. Σελ αξηζ. πξση. 37059/09-03-2018 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πεξί έγθξηζεο  

ηεο ππ΄ αξηζ. 40/2018 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ. 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 

Όηη ζα πξνζιάβεη εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό γηα απαζρόιεζε κέρξη θαη πέληε 

εκεξνκίζζηα θαη΄ άηνκν ην κήλα επτέμβριο 2018, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ είκοσι (20) 

αηόκσλ, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό 

αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα θαη αξηζκό 

εκεξνκηζζίσλ :  

ΑΔΑ: 6Ο1ΦΩ97-46Η
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ΠΕΝΣΕ (5) 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.  

* ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά :  

1) Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 

2) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο . 

3) Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ 

4) ΑΜΚΑ 

5) Αξηζκό Μεηξώνπ ΗΚΑ 

6) Φσηναληίγξαθν ινγαξηαζκνύ ηξάπεδαο 

 

* ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ:  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε, μέχρι 17-09-2018  εκέξα 

Δευτέρα,  ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, Γεκνηηθή Δλόηεηα Νεάπνιεο (Γ/λζε : 

Ννζνθνκείνπ 1, Σ.Κ. 500 01- Νεάπνιε Κνδάλεο , ηει : 2468350203 ) θαη αξκόδηα 

γηα ηελ παξαιαβή είλαη ε ππάιιεινο θ. Εήθνπ Φξεηδεξίθε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο. 

Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα. 

 

ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΜΟ ΒΟΪΟΤ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ  
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