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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957
4. την υπ’ αριθµ. 54/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
αποφασίστηκε η πρόσληψη τριών (3) υδρονοµέων άρδευσης και η οποία ορίζει το χρόνο έναρξης και λήψης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθµό
των θέσεων των υδρονοµέων, τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.
5. Την υπ’ αριθµ. 2036/55308/19-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η υπ’ αριθµ. 54/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικού αριθµού Τριών (3) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Υδρονοµείς
άρδευσης

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

3
(Για αρδευτικά δίκτυα
Ψαχνών, Μακρυκάπας,
Πολιτικών)

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Να είναι από 23 έως 60 ετών.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
4. Να είναι µόνιµοι κάτοικοι της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας για την
οποία υποβάλλουν την αίτηση (βεβαίωση µόνιµης Κατοικίας).

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Από
01/05/2017
έως
30/11/2017
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5. Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν
γραφή και ανάγνωση.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόµενη
κατά νόµο στέρηση της ικανότητος του
διορισµού ως δηµόσιου υπαλλήλου,
εφ΄ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου
∆ιρφύων – Μεσσαπίων (∆/νση: Αβάντων 18, τηλ: 2228350223), αρµόδιος υπάλληλος, Μπαρσάκης Σπυρίδων, µέσα σε προθεσµία (10) ηµερών, ήτοι από
21/4/2017 έως 02/05/2017.
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