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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της
ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-πρόγραμμα
Καλλικράτης»,όπως
έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τέταρτου άρθρου (Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών) της 14-03-2020
Πράξης
Νομοθετικού
Περιεχομένου
¨Κατεπείγοντα
μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
τα διασποράς του
κορωνοϊούCOVID-19 (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007,όπως ισχύουν .
3. Την
αριθμ.πρωτ.:18659/17.3.2020
εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Εσωτερικών σχετική με την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής
πολιτικής και αλληλεγγύης –απασχόληση προσωπικού ΟΤΑκαι νομικών
προώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού –covid-19.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετεώρων(ΦΕΚ
2276 τ. Β΄/12-10-2011) .
5. Την με αριθμ : 120/2020/9-4-2020απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής σχετική με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τις
δομές των ευπαθών ομάδων και υπηρεσιών καθαριότητας, για χρονικό
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών,για την αντιμετώπιση των εκτάκτων,
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την
εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19 και εισήγηση για
αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους:
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Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριών (3) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται
στον πίνακα Α,
προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (πίνακας Β)

Α/Α
1
2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
/ΤΡΙΩΝ
4 ΜΗΝΕΣ
2
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
/ΤΡΙΩΝ
4 ΜΗΝΕΣ
1
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.
2527/1997)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν τα εξής
δικαιολογητικά :
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεωντης αστυνομικής τους ταυτότητας.
 Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 Επίσημο έγγραφο απόδειξης Α.Φ.Μ.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για
τους άγαμους.
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ΔΕΝ έχουν κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης
απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα
12 μηνών :[(όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 21 παρ.2Ν2190/1994)] (χορηγείται
από την υπηρεσία).
 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι
υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική
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καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των
ανωτέρω θέσεων. (χορηγείται από την υπηρεσία).






ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:
στο πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων ,
ταχυδρομικά στην διεύθυνση:οδός Ευθυμίου Βλαχάβα 1
και στο e-mail:info@dimosmeteoron.comαπό 15/4/2020

έως

24/4/2020.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου
Μετεώρων ,σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2190/1994.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Θεόδωρος Γ. Αλέκος

