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Γούρνες 17-08-2012
Αριθµ. Πρωτ. : 705

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και της Υ.Α 11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 103 , 214, 224, 225, 230,231 και 238 του Ν.3852/2010 « Νέα
αρχιτεχτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης , Πρόγραµµα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
3. Τις διατάξεις της περ. ιζ΄παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010
4. Την µε αριθ. 68/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του για την αναγκαιότητα
πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών
αναγκών διάρκειας µέχρι δύο (2) µηνών για τις ανάγκες του Ν,Π,∆.∆. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου και της εγκριτικής απόφασης
9639/10-08-2012 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφέρειας Κρήτης.
5.
Το Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει το παρακάτω έκτακτο προσωπικό :
Ένα [1] ΥΕ Γενικών Καθηκόντων -Συντηρητή .
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 64 ετών, και δεν πρέπει να έχουν κώλυµα
κατά το άρθρο 18 του Ν.3584/2007 του Κώδικα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων [καταδίκη,
υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση], µε επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του
άρθρου 4 του Ν. 2207/1994 , να είναι υγιείς και αρτιµελής .
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση η οποία να απευθύνεται στο Ν.Π.∆.∆.
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου και υποβάλλεται στην αρµόδια
υπάλληλο κ. Αργυράκη Μαρία εντός πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες . Μαζί µε την αίτηση θα υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1] Κυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας
2] Κυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχει )
3] Πιστοποιητικό του ∆ήµου πρόσφατης έκδοσης , ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος στο
δηµοτολόγιο
4) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνει τους φορείς του δηµοσίου τοµέα
στους οποίους έχει απασχοληθεί τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες
5) Οι πολύτεκνοι γονείς ή τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών ή τα τέκνα µονογονεϊκών
οικογενειών επισυνάπτουν πιστοποιητικό δήµου ή κοινότητας πρόσφατο που να βεβαιώνεται
η οικογενειακή τους κατάσταση
6) Υπεύθυνη ∆ήλωση που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007.
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