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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Πρόζιευες προζφπηθού κε ζύκβαζε ΙΓΟΥ δηάρθεηας δύο (2) κελώλ
πιαίζηο ιήυες κέηρφλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηοσ θορφλοχού COVID - 19.

ζηο

Ο Γήκνο Ρήγα Φεξαίνπ έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν 4745/2020 «Γηαηάμεηο γηα αληηκεηώπηζε ηνπ
θνξσλντνύ COVID-19 από ηνπο Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)».
2. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή
πξόζθαηξεο αλάγθεο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν2190/1994 «ύζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο γηα
ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» θαη ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ
Ν3584/2007 «Κώδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ ΤΠΔ «Γηαηάμεηο γηα
ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα ζέκαηα» ην
νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 72 ηνπ Ν3852/2010 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10
ηνπ Ν 4625/2019 θαη 177 ηνπ Ν4635/2019 βάζεη ησλ νπνίσλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
είλαη ην αξκόδην όξγαλν γηα λα απνθαζίζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ
πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ θάζε θαηεγνξίαο.
4. Σελ αξηζ. 229/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ κε ηελ
νπνία απνθαζίζηεθε ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε ΙΓΟΥ, ελόο (1) αηόκνπ δηάξθεηαο
δύν (2) κελώλ , ζύκθσλα κε ν άξζξν 74 ηνπ Ν. 4745/2020 (Γηαηάμεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ
θνξσλντνύ COVID – 19 από ηνπο Ο.Σ.Α..
5. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 11109 απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί «Έγθξηζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο
Τπνρξέσζεο γηα πξόζιεςε ζπλνδνύ απνξξηκκαηνθόξνπ κε ζύκβαζε δίκελεο δηάξθεηαο».

Ανακοινώνει
Α) Σελ πξόζιεςε ελόο (1) αηόκνπ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ
ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ COVID - 19.
Κφδηθός
ζέζες

106

Δηδηθόηεηα

ΤΔ ΤΝΟΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ

Αρηζκός αηόκφλ

1

Δηδηθά ησπηθά προζόληα
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά
πξνζόληα πξόζιεςεο (παξ.2
άξζξν 5 ηνπ Ν. 2527/1997)

Γηάρθεηα
ζύκβαζες

2 ΜΗΝΔ
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ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίας από 18 έφς 65 εηώλ.
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.
3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία,
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θιπ.).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1.Αληίγραθο ηφλ δύο όυεφλ ηες αζησλοκηθής ηοσς ηασηόηεηας.
2. Τπεύζσλε δήιφζε ηοσ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ αλ ηνπο ηειεπηαίνπο δώδεθα
(12) από ην ηέινο ηεο απαζρόιεζεο γηα ηελ νπνία πξόθεηηαη λα πξνζιεζθνύλ θαη προς τα
πίζσ, έρνπλ απαζρνιεζεί ή όρη ζην Γήκν Ρήγα Φεξαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ
απαζρνιεζεί λα αλαθέξνπλ ην αθξηβέο ρξνληθό δηάζηεκα.
3. Τπεύζσλε Γήιφζε ηοσ Ν1599/1986
όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ
Τπαιιειηθνύ Κώδηθα.
4. Πηζηοποηεηηθό οηθογελεηαθής θαηάζηαζες, πξόζθαηεο έθδνζεο.
Γεκοζίεσζε ηες Αλαθοίλφζες
Αλάρηεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ
θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ και ζηον διαδικηυακό ηόπο ηου Δήμου www.rigasferaios.gr (επιζυνάπηεηαι και η αίηηζη ζυμμεηοχής)

Θα ζπληαρζεί θαη ζτεηηθό πραθηηθό αλάρηεζες ζηο θορέα.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά ζην mail:
prosopiko@0922.syzefxis.gov.gr κε ζπλεκκέλα όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
θαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε: Γήκνο Ρήγα Φεξαίνπ – Πεδόδξνκνο Ρήγα Φεξαίνπ
66 – Βειεζηίλν Σ.Κ. 37500 (πξνο Γξαθείνπ Πξνζσπηθνύ ηει.2425350222) .Η αίηεζε
ζσκκεηοτής, ποσ ζα σποβιεζεί ειεθηροληθά, πρέπεη απαραηηήηως λα εκθαλίδεηαη
σπογεγρακκέλε, κε θσζηθή σπογραθή. Αλσπόγραθες αηηήζεης δελ ζα γίλοληαη δεθηές.

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά από ηελ
επνκέλε εξγάζηκε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ
ηνπ Γήκνπ, δειαδή από Σεηάξηε 30/12/2020, έσο θαη Γεπηέξα 04/01/2021.
Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα Γηαύγεηα.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΓΗΜΗΣΡΙΟ Σ. ΝΑΙΚΑ
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