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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  εερργγααττιικκοούύ  κκααιι  ττεεχχννιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ    
έέωωςς  ππέέννττεε  ηηµµεερροοµµίίσσθθιιαα  κκααττ’’  άάττοοµµοο  ττοο  µµήήνναα..  

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

Έχοντες υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α), όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 και συµπληρώθηκε µε την 

περίπτωση κ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) µε την 

οποία προστέθηκε περ. κ στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3812/2009, µε την 

οποία παρέχεται η δυνατότητα στους ∆ήµους να προσλαµβάνουν εργατικό και τεχνικό 

προσωπικό µέχρι πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη 

προβλέπεται στους προϋπολογισµούς τους. 

2. Τις διατάξεις της υποπ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, από την οποία 

προκύπτει ότι οι ∆ήµου µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων δύναται να απασχολούν 

µηνιαίως έως είκοσι (20) άτοµα. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 2852/2010 καθώς και του άρθρου 210 του Ν 

3584/2007, όπως ισχύει.  

4. Την υπ’ αριθ. 21097/28.5.2012 (αριθ. 37) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Την υπ’ αριθ. 182/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσληψη 

εργατικού και τεχνικού προσωπικού ορισµένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) ηµεροµισθίων 

κατ’ άτοµο το µήνα για το έτος 2018. 

6. Την αριθ. πρωτ. 82860/4-5-2018 (6ΣΖΗΟΡ1Φ-84Κ) εγκριτική της ανωτέρω απόφασης ∆.Σ. 

από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
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7. Τις ανάγκες στο ∆ήµο µας για το µήνα Ιούνιο του 2018, σύµφωνα µε το από 5-6-2018 

έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίες δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν 

µε άλλο τρόπο. 

 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΕΕΙΙ  

 

Ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) 

ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα Ιούνιο του έτους 2018, προκειµένου να καλύψει ανάγκες 

των υπηρεσιών του, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες και αριθµό ηµεροµισθίων: 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2 έως 5 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ (ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗ∆ΕΣ) 4 έως 5 
ΕΡΓΑΤΕΣ 7 έως 5 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 3 έως 5 
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 2 έως 5 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ  2 έως 5 

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού 

καταστήµατος του ∆ήµου Καλαµάτας, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και να αναρτηθεί στο 

∆ιαύγεια.  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται 

από το ∆ήµο και να την υποβάλουν στο Τµήµα Προσωπικού, ∆ιοίκησης & Πρωτοκόλλου της 

∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών έως     11-6-2018.    

 

 

  

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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